
Ακολούθησε συζήτηση

Γκερμάν Γκρεφ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε επιλέξει τρεις σύντομες ομιλίες και
τρεις ομιλητές, νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους εδώ. Βρίσκονται 
σήμερα σε ηγετικές θέσεις στους σχετικούς επιμέρους τομείς ανάπτυξης και εφαρμογής της 
τεχνητής νοημοσύνης.

Και το πρώτο θέμα είναι ίσως ένα θέμα που διεγείρει πολύ όλους τους ερευνητές σήμερα. Έχει να 
κάνει όχι μόνο με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κλάδου, αλλά κυρίως με τη διάσωση 
της ζωής των ανθρώπων, και το αναφέρατε αυτό: είναι η υγεία, είναι η υγειονομική μας περίθαλψη.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να ξεκινήσουμε με αυτό ακριβώς το θέμα.

Θεωρούμε επίσης αυτό το θέμα ως προτεραιότητα, έχουμε μια ειδική εταιρεία που ονομάζεται 
«ΣμπεΜεντ ΤΝ», και με τους εταίρους μας, πρώτα και κύρια, φυσικά, με τη Μόσχα, εισάγουμε 
νέες, σύγχρονες λύσεις. Στη συνέχεια, οι λύσεις αυτές υλοποιούνται από τους περιφερειακούς μας 
εταίρους: 63 περιφέρειες συνιστούν σήμερα τους εταίρους μας, οι οποίοι έχουν υλοποιήσει μια 
μεγάλη δέσμη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και συνεχίζουν να αναπτύσσουν περαιτέρω αυτή την 
τεχνολογία.

Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω την πρώτη μας επιστήμονα, την Ελένα Σοκολόβα, η οποία θα 
μιλήσει για το έργο της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

(Προβάλλεται ένα βίντεο κλιπ.)

Ελένα Σοκολόβα: Συνάδελφοι, καλησπέρα σας

Εκπροσωπώ το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σμπερ και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για 
τον τρόπο με τον οποίο επιλύουμε ήδη διάφορα πιεστικά προβλήματα της υγειονομικής περίθαλψης
με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέχρι σήμερα, οι δύο κύριες αιτίες θανάτου - τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη Ρωσία - 
παραμένουν οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος. Επιπλέον, το 2019, οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις προκάλεσαν σχεδόν τους μισούς από όλους τους θανάτους στη Ρωσία, ενώ λόγω της 
καθυστερημένης ανίχνευσης του καρκίνου, 120.000 ασθενείς πεθαίνουν εντός του πρώτου έτους 
από τη διάγνωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι λύσεις μας στοχεύουν στην έγκαιρη 
ανίχνευση αυτών των ασθενειών.

Οι κύριοι τομείς εργασίας μας επικεντρώνονται στην ανάλυση ιατρικών εικόνων και ιατρικών 
δεδομένων. Και τώρα θα μιλήσω για ένα παράδειγμα ενός τέτοιου έργου που έχουμε υλοποιήσει 
στο εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης - ανάλυση αξονικής τομογραφίας θώρακος, η οποία έχει 
εισαχθεί στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη με τη βοήθεια μιας από τις εταιρείες του 
συμπλέγματος  της «ΣμπεΜεντ ΤΝ».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλοι γνωρίζετε ότι έγινε ένας τεράστιος αριθμός αξονικών 
τομογραφιών θώρακος, που ήταν πολύ δυσβάσταχτο για την υγειονομική περίθαλψη. Και ενόσω η 
προσοχή των ακτινολόγων ήταν στραμμένη στην αξιολόγηση της ιογενούς πνευμονίας, εμείς 
εκπαιδεύσαμε την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτά τα πολύπλοκα δεδομένα για να βρούμε ενδείξεις 
καρκίνου του πνεύμονα.



Σε μία από τις έρευνες που πραγματοποιήσαμε σε μια σε πραγματικό χρόνο κλινική μελέτη, 
αναλύθηκαν χίλιες πεντακόσιες αξονικές τομογραφίες θώρακος με χρήση πραγματικών κλινικών 
δεδομένων, από τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε 12 ασθενείς με υψηλή πιθανότητα 
καρκίνου του πνεύμονα, οκτώ από τους οποίους επιβεβαιώθηκαν, και η θεραπεία ξεκίνησε ήδη για 
τους ασθενείς αυτούς.

Όμως, σε σύγκριση με τις ιατρικές απεικονίσεις, ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων σχετικά με έναν 
ασθενή συσσωρεύεται με τη μορφή κειμένων, τα οποία είναι ανεπαρκώς κατανεμημένα, αδόμητα 
και δύσκολα αναλύσιμα. Αυτό περιλαμβάνει ενοχλήματα, το ιστορικό, τις εργαστηριακές εξετάσεις,
εξετάσεις με χρήση διαφόρων οργάνων και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα, οι μεγαλύτερες 
δυνατότητες για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται στην ανάλυση τέτοιων 
δεδομένων - δεδομένων σε μορφή κειμένων.

Υπάρχουν δύο κύριες τάσεις στην ιατρική αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι η ανάλυση του 
πληθυσμού και ο εντοπισμός των ατόμων που κινδυνεύουν να αναπτύξουν σύνθετες χρόνιες 
ασθένειες, προκειμένου να τις προλάβουν εγκαίρως. Η δεύτερη είναι η εξατομικευμένη ανάλυση 
τεράστιου όγκου δεδομένων για έναν συγκεκριμένο ασθενή, προκειμένου να αναπτυχθεί μια 
εξατομικευμένη προσέγγιση στην ιατρική περίθαλψη.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να επεξεργαστεί απολύτως οποιοδήποτε όγκο πληροφοριών σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά είναι φυσικά αδύνατο για έναν γιατρό να μελετήσει ολόκληρο το 
ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενούς. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει
να γίνουν καθημερινός βοηθός κάθε γιατρού.

Ένα τέτοιο παράδειγμα διαγνωστικού βοηθού είναι το μοντέλο που αναπτύσσουμε μαζί με τις 
διοικητικές αρχές της Μόσχας. Αυτό το μοντέλο εκπαιδεύεται σε έναν πρωτοφανή μεγάλο όγκο 
δεδομένων - περίπου 30 εκατομμύρια επισκέψεις ασθενών στη Μόσχα σε διάστημα δύο ετών. Αυτό
το μοντέλο, αναλύοντας όλες τις ιατρικές πληροφορίες του ασθενούς, προσφέρει στον γιατρό μια 
τελική διάγνωση ως δεύτερη γνώμη.

Πρόκειται για ένα απολύτως μοναδικό σύστημα εμπεριστατωμένης διάγνωσης και 
παρακολούθησης της κατάστασης του ασθενούς, το οποίο δεν έχει ανάλογες εφαρμογές ούτε στη 
Ρωσία ούτε στον κόσμο.

Τι είναι σημαντικό να επισημανθεί; Εκπαιδεύσαμε αυτό το μοντέλο με γιατρούς από τη Μόσχα, οι 
οποίοι είναι ειδικοί με τα περισσότερα προσόντα. Κατά συνέπεια, με την εισαγωγή του στις 
περιφέρειες, μπορούμε να παρέχουμε ένα προσιτό υψηλό επίπεδο διάγνωσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα από αυτά που έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Υπάρχουν 
πραγματικά πολλά παραδείγματα, και ο χρόνος δεν επαρκεί για να σας τα αναφέρω όλα.

Αλλά με τι θα θέλατε να τελειώσετε; Αυτό που έχει ήδη αναφερθεί πριν από την δική μου ομιλία, 
είναι κατ' αρχήν, τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν στον κλάδο, με στόχο την ευρεία και 
ταχύτερη εισαγωγή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στην πράξη.

Και το πρώτο εμπόδιο είναι οι νομικοί περιορισμοί. Κατά συνέπεια, ζητάμε ευκολότερη νομική 
ρύθμιση όσον αφορά την πρόσβαση σε ανώνυμα ιατρικά δεδομένα για την εκπαίδευση και τις 
δοκιμές των μοντέλων, διότι στην Επιστήμη των Δεδομένων, στη δημιουργία μοντέλων τεχνητής 
νοημοσύνης, φυσικά, χωρίς δεδομένα, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα στο τέλος.



Ο δεύτερος περιορισμός - ή ούτε καν περιορισμός, πιθανώς έχουν ήδη γίνει πολύ σοβαρά βήματα 
προς αυτή την κατεύθυνση - είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή πρακτική. Και εδώ, ένα μοναδικό και πολύ 
επιτυχημένο έργο είναι το «πείραμα της Μόσχας». Έχει ήδη αναλύσει περίπου επτά εκατομμύρια 
ακτινοδιαγνωστικές εικόνες, δηλαδή περίπου το 40% του συνολικού όγκου των 
ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων που έχουν γίνει στη Μόσχα.

Η δημιουργία τέτοιων πλατφορμών θα πρέπει να αποτελεί εγγύηση για την ομοιόμορφη ποιότητα 
των υπηρεσιών αυτών και την ασφάλειά τους. Αυτό με τη σειρά του θα μας βοηθήσει να 
ξεπεράσουμε κάποιο σκεπτικισμό εκ μέρους της ιατρικής κοινότητας - πρέπει φυσικά να 
κατανοήσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των λύσεών μας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της
εφαρμογής τους και της κλινικής και οικονομικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μετά την 
εφαρμογή τους.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι τέτοιες πλατφόρμες πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να 
επεκταθούν: να βγουν και έξω από τη πόλη της Μόσχας και να επεκταθούν σε άλλες περιοχές. Και 
πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, δεδομένου 
ότι, τόσο από άποψη τεχνολογικής όσο και διοικητικής ετοιμότητας, πρόκειται για μια αρκετά 
ανεπτυγμένη περιοχή.

Και τρίτον, μόλις οι υπηρεσίες αυτές εφαρμοστούν με επιτυχία και αξιολογηθούν στην πράξη, θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και στα πρότυπα ιατρικής 
περίθαλψης.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ειλικρινά ότι η συνέργεια σε οποιονδήποτε κλάδο 
αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα. Στη δική μας βιομηχανία, στην ιατρική, η συνέργεια της τεχνητής 
νοημοσύνης και της ιατρικής κοινότητας θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε αυτό που πιστεύω ότι 
είναι ο κοινός μας στόχος, δηλαδή να αυξήσουμε το μέσο προσδόκιμο ζωής στα 78 χρόνια, ή ακόμα
καλύτερα στα 80 μέσα στην επόμενη δεκαετία. Πιστεύω ότι η εισαγωγή υπηρεσιών τεχνητής 
νοημοσύνης θα μας βοηθήσει να το πετύχουμε, και μάλιστα ταχύτερα απ' ό,τι νομίζουμε.

Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ελένα Βλαντιμίροβνα, σας είχα πει ότι θα ήθελα να σας ακούσω, να σημειώσω 
κάποια πράγματα για εμένα τον ίδιο και στη συνέχεια να τα αναλύσω. Αλλά δεν μπορώ να 
αποφύγω να σχολιάσω αυτά που είπατε.

Η υγειονομική περίθαλψη είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα κάθε κράτους. Όμως η μακροζωία
και η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής είναι ένας συνολικός δείκτης του έργου του κράτους σε όλους 
τους τομείς, τόσο στην οικονομία όσο και στον κοινωνικό τομέα.

Φυσικά, ο στόχος μας παραμένει να μπούμε στη «λέσχη των 80+». Αναμφίβολα θα κινηθούμε προς 
αυτή την κατεύθυνση, και θα το κάνουμε αυτό με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, 
μεταξύ άλλων. Υπάρχουν ήδη θετικά παραδείγματα, τα οποία είναι αρκετά προφανή. Θα τα 
κάνουμε όλα αυτά. Θα άρουμε τα εμπόδια στη χρήση αυτών των εργαλείων - αναφέρθηκα σε αυτό 
στην ομιλία μου - και θα εξαλείψουμε τα εμπόδια.

Πρέπει να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν επισημοποιούσατε όλα αυτά 
καταλλήλως, ώστε οι αρχές να συνεργαστούν μαζί σας για να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις.



Και τα τρία αυτά στοιχεία που μόλις αναφέρατε, συμπεριλαμβανομένης της ανατροφοδότησης
και της επέκτασης αυτής της πρακτικής, σίγουρα θα υλοποιηθούν.

Έχω ήδη αναφέρει την Περιφέρεια της Μόσχας, και μόλις την αναφέρατε κι εσείς. Θα ήθελα να 
ζητήσω από τον κυβερνήτη της να πει δύο λόγια σχετικά με αυτό.

Aντρέι Βορομπιόφ: Αγαπητέ Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς

Προσπαθούμε και εμείς να εξοικειωθούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, να την καθιερώσουμε σε 
διάφορους τομείς. Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα ψηφιακά δεδομένα γι' αυτό. Βρεθήκατε στο 
περιφερειακό μας κέντρο διαχείρισης. Ο όγκος των δεδομένων σε κάθε τομέα είναι επαρκής για τη 
βελτιστοποίηση και την αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων. Στην ιατρική, ειδικότερα, δεν 
καταφέραμε να μελετήσουμε ακόμη το σύνολο των σαρώσεων, θα το έχουμε πετύχει αυτό μέσα 
στο επόμενο έτος. Ωστόσο, έχουμε στη διάθεσή μας το ρομπότ «Σβετλάνα», το οποίο δέχεται 
35.000 κλήσεις κάθε μέρα και βοηθά τους ανθρώπους να φτάσουν στο πολυϊατρείο ή να καλέσουν 
έναν γιατρό στο σπίτι τους.

Το βασικό μέλημα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να καταστεί ήδη 
μια συστηματική λειτουργία. Κάποτε υποστηρίξατε την απόφαση να ελεγχθεί η διάθεση των 
αποβλήτων: κατασκευαστικών και οικιακών αποβλήτων. Πώς το πετύχαμε λοιπόν αυτό πριν από 
δύο χρόνια; Ένας επιθεωρητής, ένας περιβαλλοντικός παρατηρητής, έπρεπε να σταματήσει ένα 
αυτοκίνητο, να δώσει μια χειρόγραφη κλήση και να επιβάλει πρόστιμο εφόσον τα σκουπίδια δεν 
συνοδεύονταν από τη απαραίτητη σχετική έγκριση. Από τότε που ψηφίστηκε η νέα νομοθεσία, οι 
βιντεοκάμερες και η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να εντοπίζουν τις παραβάσεις, επειδή κάθε 
αυτοκίνητο μπορεί να δέχεται τη κλήση μέσα από ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου και έκδοσης 
κλήσεων, ενώ μέχρι πρότινος, ο επιθεωρητής ήταν εκείνος που εξέδιδε την ίδια εντολή. Α΄πο τον 
επόμενο χρόνο, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πλήρως λειτουργική και θα αντικαταστήσει ακόμη 
και τον επιθεωρητή. Επομένως, θα έχουμε αρκετά αισθητή πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.

Προφανώς, χρειαζόμαστε έναν μετασχηματισμό και χρειαζόμαστε εταίρους γι' αυτό. Είμαστε πολύ 
ικανοποιημένοι που αξιοποιούμε ευκαιρίες με την ομάδα της «Σμπερ» και έτσι μπορούμε να 
συνεργαστούμε σε όλους αυτούς τους τομείς από τη πλευρά μας ως διοίκηση της περιφέρειας της 
Μόσχας. Σχετικά με τις συνέργειες στις οποίες αναφέρθηκε η ομιλήτρια, συμφωνώ ότι υπάρχουν 
πολύ σημαντικά αποτελέσματα από τη σύμπραξη. Και επιπλέον, ελπίζω ότι πράγματι θα έχουμε 
εμφανή αποτελέσματα το επόμενο έτος.

Συμπερασματικά, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, φυσικά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε 
την υποστήριξη σας για την αλλαγή νόμων και κανονισμών, διότι συχνά αποτελούν εμπόδιο στην 
περαιτέρω εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και οπουδήποτε άλλου καινούργιου στοιχείου.

Αυτό ήθελα βασικά να προσθέσω.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ.

Όσον αφορά την ευκολότερη πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα, συμφωνώ επίσης - λαμβανομένων 
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων, φυσικά. Αλλά όταν μιλάμε για μη προσωποποιημένα δεδομένα, ακόμη 
περισσότερο. Ας πιέσουμε λοιπόν για τη λήψη αυτών των αποφάσεων.

Σας ευχαριστώ και καλή τύχη.

Ελένα Σοκολόβα: Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.



Βλαντίμιρ Πούτιν: Παρακαλώ, κ. Γκέρμαν Γκρεφ.

Γκέρμαν Γκρεφ: Ευχαριστώ, Ελένα. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.

Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιεβγκένι Σλιάχτο, τον διευθυντή του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 
Αλμάζοφ, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία όχι μόνο στον ιατρικό τομέα, αλλά και ανάμεσα στ 
καινοτόμα ιδρύματα που αναπτύσσουν την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Γιεβγκένι Σλιάχτο: Αγαπητέ Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς, Σεβαστοί συνάδελφοι.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο που συμβαδίζει πλήρως με τις τάσεις στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης. Θα έφτανα μάλιστα στο σημείο να πω ότι μάλλον ανήκει σε έναν τομέα 
όπου η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ήδη καλύτερα σε ορισμένες περιπτώσεις από ό,τι οι ειδικοί 
της ιατρικής. Και μάλιστα τίθεται το ερώτημα: θα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη τους 
ειδικούς ή όχι; Φυσικά, σίγουρα δεν πρόκειται να τους αντικαταστήσει, αλλά αυτό που θα συμβεί 
στο μέλλον είναι ότι πιθανότατα ένας ειδικός που είναι άριστος στην τεχνητή νοημοσύνη θα 
θεραπεύει καλύτερα τους ασθενείς και τελικά θα αντικαταστήσει τον ειδικό που δεν θα είναι 
άριστος στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πρέπει να πω ότι οι ιδέες που εξέφρασε η Ελένα Βλαντιμίροβνα αντικατοπτρίζουν την πρόοδο και 
το βάθος της διείσδυσης της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη.

Αν μου επιτρέπετε, Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρεις πτυχές που 
προκύπτουν όταν ακούτε για αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και καινοτόμο.

Το πρώτο είναι ότι πρέπει ακόμη να σκεφτούμε πώς να τονώσουμε την ανάπτυξη της ιατρικής 
τεχνολογίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς να την εφαρμόσουμε. Σήμερα, 
γίνονται πολλά στη χώρα: δημιουργείται ένα καθετοποιημένο σύστημα ιατρικών πληροφοριών και 
ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η συντριπτική πλειονότητα των 
περιφερειών συμμετέχει ήδη σε αυτά τα έργα, μεταφέροντας συγκροτημένα δεδομένα σε ένα 
παραγωγικό περιβάλλον. Αλλά αν κοιτάξετε την πραγματική κατάσταση, σήμερα μόνο 20 ιατρικές 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη έχουν ενσωματωθεί στη Ροσντραβάντσορ (σ. 
μ. Εποπτική Ομοσπονδιακή υπηρεσία στην υγειονομική περίθαλψη).

Εδώ, βέβαια, υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία, όπως ανέφερε η Ελένα, και 
ζητήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Μάλλον θα 
ζητούσαμε πραγματικά, Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς, αν μπορούσαμε: ότι οι τεχνολογίες που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να θεωρούνται τεχνολογίες εντάσεως πόρων και να 
αξιολογούνται διαφορετικά, όχι μόνο στις κλινικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και στο σύστημα
υποχρεωτικής ιατρικής ασφάλισης, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι εταιρείες να αναπτύσσουν και 
να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους τεχνολογίες.

Ενδεχομένως θα ήταν καλή ιδέα να συμπεριληφθούν στο ομοσπονδιακό σχέδιο ΤΝ κονδύλια ή 
μέτρα για την τόνωση της δημιουργίας συνόλων δεδομένων που μπορούν να διατεθούν για δημόσια
χρήση. Πολλές εταιρείες, χωρίς να ξοδέψουν επιπλέον χρήματα για αυτή τη μάλλον χρονοβόρα 
εργασία, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης χάρις σε αυτή τη βάση.

Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι αυτό των λύσεων που θα αλλάξουν πραγματικά την 
ίδια την οργάνωση της ιατρικής περίθαλψης.



Προχωράμε σήμερα προς την εξατομικευμένη ιατρική, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνητή 
νοημοσύνη, σε μεγάλο βαθμό χάρη στις ψηφιακές λύσεις, και αυτό είναι αλήθεια, διότι η ανάπτυξη 
της γενετικής και της εξατομικευμένης ιατρικής είναι αδύνατη χωρίς τη βιοπληροφορική, χωρίς τη 
τεχνητή νοημοσύνη. Και σε αυτό το κομμάτι, φυσικά, χρειαζόμαστε λύσεις ολοκλήρωσης που 
μπορούν να ενσωματώσουν όλα τα στάδια της ιατρικής περίθαλψης, να την κάνουν απρόσκοπτη, 
να την κάνουν, θα έλεγα, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και επικεντρωμένη στον ίδιο τον 
ασθενή.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι αυτές οι λύσεις. Φυσικά, αυτές θα πρέπει να είναι
λύσεις για πλατφόρμες, όπως αναφέρατε στην ομιλία σας. Και υποστηρίζουμε πολύ αυτή την 
κατεύθυνση, σε λύσεις πλατφόρμας, με τη μετάβαση από την συμπτωματική στην προληπτική 
διαχείριση, βασισμένη στη διαχείριση των «Μεγάλων Δεδομένων», χρησιμοποιώντας όχι μόνο τις 
ψηφιακές λύσεις που διαθέτει κάθε ίδρυμα - και τα περισσότερα ιδρύματα σήμερα μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως ψηφιακές κλινικές - καθώς και με τη μετάβαση στην ανάλυση, στα συστήματα 
υποστήριξης αποφάσεων και, θα έλεγα, όχι τόσο σε επίπεδο  πρόγνωσης, όσο σε επίπεδο διαχείριση
θεραπευτικών σχημάτων. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει σήμερα τις σύγχρονες τάσεις και επίσης την 
κατάσταση της κλινικής, η οποία μπορεί να διατυπωθεί ως «διαχείριση αξιών».

Εδώ, φυσικά, η χρήση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τους ασθενείς, ιδίως τους ασθενείς 
υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών, στις τρέχουσες δραστηριότητες των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων είναι πολύ σημαντική. Εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σίγουρα να 
βοηθήσει το ιατρικό προσωπικό να εντοπίσει αυτούς τους ασθενείς, να προβλέψει την εξέλιξη των 
ανεπιθύμητων συμβάντων και να βοηθήσει στην αποφυγή τους.

Πρέπει να πω ότι σήμερα κάνουμε πολλά προς αυτή την κατεύθυνση, μαζί με το Υπουργείο Υγείας 
και τη Σμπερμπάνκ. Το έργο αυτό περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες του 
φωνητικού λόγου, τα οποία συζητήθηκαν σήμερα. Πρόκειται για ζητήματα που σχετίζονται με τη 
δημιουργία μιας «έξυπνης κλινικής». Οι τεχνολογικές λύσεις που σχεδιάζουμε να λάβουμε στο 
εγγύς μέλλον μπορούν πραγματικά να επεκταθούν στο επίπεδο ολόκληρης της χώρας.

Η τρίτη ενότητα, για την οποία επίσης μιλήσατε, είναι η εκπαίδευση. Φυσικά, χρειαζόμαστε 
προγράμματα για φοιτητές, χρειαζόμαστε προγράμματα για γιατρούς. Αλλά σήμερα, στο πλαίσιο 
του εξειδικευμένου προγράμματος για το οποίο μας δώσατε την έγκριση, σχετικά με την 
εκπαίδευση γιατρών σε ένα επιστημονικό ίδρυμα σύμφωνα με προγράμματα εξειδίκευσης, 
αρχίζουμε ήδη από το τέταρτο έτος να διαμορφώνουμε ατομικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις για 
τους φοιτητές, οι οποίες βασίζονται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση των 
προτιμήσεων του κάθε φοιτητή, της προσωπικής του εμπειρίας, των πρακτικών δεξιοτήτων και των
επιστημονικών επιτευγμάτων που έχει ήδη επιδείξει στο τελευταίο έτος. Νομίζω ότι αυτό είναι 
επίσης πολύ σημαντικό.

Φυσικά, υπάρχουν πολλά εμπόδια και δυσκολίες για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην 
υγειονομική περίθαλψη: τόσο οργανωτικά όσο και τεχνικά. Σήμερα βλέπουμε μια ισχυρή τεχνητή 
νοημοσύνη που θα μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση των «ανεπεξέργαστων» δεδομένων. Αυτά 
είναι ηθικά ζητήματα, όπως αναφέρατε, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Νομίζω ότι, ως ομάδα συνεργαζομένων, πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, και τα 
κεφάλαια που θα επενδυθούν θα αποδώσουν σίγουρα, όσον αφορά τη μείωση της νοσηρότητας και 
της θνησιμότητας και τη διάσωση της ζωής των Ρώσων πολιτών και, φυσικά, την εκπλήρωση όλων 
των στόχων του ομοσπονδιακού σχεδίου που έχετε ο ίδιος θέσει, ως προτεραιότητα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.



Βλαντίμιρ Πούτιν: Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι εισάγετε δυναμικά πολλές σύγχρονες τεχνολογίες.
Άκουσα - και ανέφερα κι εγώ - σχετικά με τη δημιουργία ενός συστήματος για την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο 
των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και του συστήματος υποχρεωτικής ιατροφαρμακευτικής 
ασφάλισης. Θα τα κάνουμε όλα αυτά. Σημείωσα επίσης τις ολοκληρωμένες λύσεις και τη χρήση 
λύσεων πλατφόρμας.

Δεν ξέρω αν ο Μιχαήλ Αλμπέρτοβιτς είναι εδώ ή όχι; Θα επικοινωνήσουμε μαζί του στο εγγύς 
μέλλον. Είναι ένας άνθρωπος με σύγχρονη αντίληψη, είναι γνώστης όλων αυτών και προσπαθεί να 
ακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Υγείας κάνει κι αυτό πολλά χρήσιμα 
πράγματα. Αλλά γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα, και ο Γκερμάν Οσκάροβιτς τους συγκέντρωσε 
όλους μαζί για να δούμε τι πρέπει να γίνει στο εγγύς μέλλον στον ένα ή τον άλλο τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Θα στρωθούμε στη δουλειά.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γκερμάν Γκρεφ: Σας ευχαριστώ.

Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να δώσω το λόγο σε έναν πολύ λαμπρό νέο επιστήμονα που έχει 
ήδη τιμηθεί με το βραβείο του Προέδρου για νέους επιστήμονες, τον Ιβάν Οσέλεντς. Είναι 
ερευνητής και μαθηματικός της «ΣκόλΤεχ».

Ιβάν, αν μου επιτρέπεις, πες λίγα λόγια σχετικά με το τι κάνεις όσον αφορά τη προσπάθεια για τη 
δημιουργία της κατάλληλης βάσης για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της 
βελτιστοποίησης των μοντέλων.

Ιβάν Οσέλεντς: Κύριε πρόεδρε, πρωτίστως σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως που με επαινέσατε 
προσωπικά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Θα προσπαθήσω να αναλύσω εν συντομία ποιο είναι το 
έργο μας, ώστε να είναι σαφές για ποιο λόγο μου απονεμήθηκε ο έπαινος.

Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή περνάει μέσα από ένα 
μεγάλο αριθμό μικρών ιδιωτικών μοντέλων ως αδύναμη τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλα μοντέλα 
που εκπαιδεύονται σε δεκάδες, εκατοντάδες δισεκατομμύρια παραδείγματα, έχουν εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια παραμέτρους, αλλά μπορούν να λύσουν ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών 
γνωσιακών προβλημάτων.

Για την εκπαίδευση τέτοιων μοντέλων χρησιμοποιούνται υπερυπολογιστές. Ένα τέτοιο παράδειγμα,
είναι ο υπερυπολογιστής «Κρίστοφερ». Η κατανάλωση ενέργειας του υπερυπολογιστή 
«Κρίστοφερ» αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενέργειας μιας πόλης με περίπου 10 χιλιάδες 
κατοίκους. Αλλά ακόμη και χάρις σε έναν τέτοιο υπερυπολογιστή, χρειάστηκαν τέσσερις μήνες για 
να εκπαιδευτεί το μοντέλο «Καντίνσκι».

Μπορούμε επίσης να πούμε ότι η συνολική χωρητικότητα όλων των κέντρων με βάσεις δεδομένων 
της «Σμπερ», αντιστοιχεί περίπου στην κατανάλωση ενέργειας της Βίντνογιε, μιας μεγάλης πόλης. 
Φανταστείτε λοιπόν μια ολόκληρη πόλη με υπολογιστές που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια.

Επομένως, τέσσερις μήνες είναι πολλοί. Και γιατί συμβαίνει αυτό; Εκτιμούμε ότι η τρέχουσα 
αποδοτικότητα του μοντέλου εκπαιδευτικού λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι περίπου 30 τοις 



εκατό. Θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό κατά το ήμισυ περίπου. Τι κάνουμε λοιπόν προς 
αυτή την κατεύθυνση; 
Πριν από ένα χρόνο, στο πλαίσιο ενός ομοσπονδιακού σχεδίου για την υποστήριξη των κέντρων 
τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και τη 
Σμπέρμπανκ, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα της Πράσινης Τεχνητής Νοημοσύνης, του οποίου ένας 
μόνο από τους στόχους είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της εκπαίδευσης μοντέλων. Και 
μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επιτεύχθηκε το πρώτο αποτέλεσμα. Μειώσαμε τον χρόνο μνήμης και 
εκμάθησης του μοντέλου κατά περίπου 15 τοις εκατό. Αυτό στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε
κέρδος ή σε μείωση της απώλειας δεκάδων και εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ρουβλίων.

Πώς όμως το πετύχαμε αυτό; Υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια παράμετροι που πρέπει να 
υπολογιστούν και να επικαιροποιηθούν κατά την εκπαίδευση του μοντέλου. Και ένας αριθμός που 
αποθηκεύουμε καταλαμβάνει περίπου 32 bit - που, για να καταλάβετε, είναι μόλις επτά δεκαδικά 
ψηφία. Γιατί, θα σκεφτόταν κανείς, υπάρχει τόση ανάγκη για τέτοια ακρίβεια; Θα μπορούσατε να 
αποθηκεύσετε δύο ψηφία και όλα θα ήταν μια χαρά. Αποδεικνύεται όμως ότι αν αποθηκεύσουμε 
μόνο δύο ψηφία, η ποιότητα του τελικού μοντέλου θα υποβαθμιστεί σημαντικά.

Τι έχουμε κάνει λοιπόν; Χρησιμοποιώντας μαθηματικά, χρησιμοποιώντας βασικές μαθηματικές 
προσεγγίσεις, βρήκαμε εκείνα τα σημεία στην πολύπλοκη διαδικασία μάθησης όπου θα 
μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε 32 bits με τρία, να μειώσουμε δηλαδή τη μνήμη σε αυτό το 
σημείο κατά οκτώ φορές και να μειώσουμε τον συνολικό χρόνο κατά 15%. Είναι σαφές, ότι στην 
πραγματικότητα, όπως είπα, ο στόχος μας εξακολουθεί να μην είναι μόνο το 15 τοις εκατό, αλλά ο 
διπλασιασμός [να αυξήσουμε την αποδοτικότητα], και έτσι αρχίσαμε να αναπτύσσουμε το δικό μας
εγχώριο λογισμικό, με βάση θεμελιωδώς διαφορετικές αρχές.

Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι μάλλον εύκολο να κατανοήσετε. Ας πούμε 
ότι έχουμε μια μεγάλη οικογένεια, πολλά παπούτσια: μεγάλες μπότες, μικρά παιδικά παπούτσια κι 
ότι πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά σε κουτιά. Θα εξακολουθεί να υπάρχει κενός χώρος στα κουτιά,
και αυτός ο κενός χώρος αντιστοιχεί στην αναποτελεσματικότητα του υπολογιστικού συστήματος.

Επομένως πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα; Πολύ απλά: παίρνουμε τις 
υπολογιστικές μονάδες, τις κόβουμε σε κομμάτια. Δεν μπορούμε να κόψουμε τα παπούτσια σε 
κομμάτια, αλλά μπορούμε να κόψουμε τις υπολογιστικές μονάδες σε κομμάτια. Έτσι έχουμε ήδη 
προκαταρκτικά αποτελέσματα. Αναμένουμε να αποκτήσουμε το δικό μας λογισμικό, οπότε και η 
αποδοτικότητα θα αυξηθεί σημαντικά.

Αλλά αντί για τέσσερις μήνες, θα είναι δύο μήνες - και πάλι αρκετά μεγάλος χρόνος για την 
εκπαίδευση ενός μόνο μοντέλου. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αυξήσουμε την υπολογιστική ισχύ. 
Ο συνήθης τρόπος αύξησης της υπολογιστικής ισχύος είναι η αγορά περισσότερων υπολογιστών, 
αλλά όλοι βασίζονται στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών, η οποία έχει ήδη φτάσει στα όριά 
της. Το μέγεθος ενός μεμονωμένου τρανζίστορ είναι περίπου όσο το μέγεθος δέκα ατόμων, δηλαδή 
πέντε χρόνια - και περαιτέρω αυξήσεις σε αυτόν τον τομέα είναι εντελώς αδύνατες. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο οι εταιρείες και τα κράτη σε όλο τον κόσμο αναζητούν μια κατεύθυνση όσον 
αφορά τα υπολογιστικά συστήματα που να είναι ανθεκτικά στο μέλλον.

Στην πραγματικότητα, για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι ένα πολλά υποσχόμενο υπολογιστικό 
σύστημα - που μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα εντελώς αυθαίρετο φυσικό σύστημα - με 
τη φαντασία σας, μπορείτε να πείτε: έχουμε ένα ενυδρείο με φύκια, το φωτίζουμε με φως, λαμβάνει
χώρα μια χημική αντίδραση, διαβάζουμε το αποτέλεσμα της χημικής αντίδρασης. Έτσι, το καθήκον
ενός σύγχρονου επιστήμονα είναι στην πραγματικότητα να αναπτύξει, να επιλέξει ένα τέτοιο 
φυσικό σύστημα και να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα γι' αυτό.



Φυσικά, μια από τις πιο ελπιδοφόρες τάσεις - εδώ απεικονίζεται η διάσημη γάτα του Schrödinger 
(Σρέντιγκερ)- είναι η κβαντική πληροφορική, η οποία βασίζεται στην αρχή της κβαντικής 
υπέρθεσης (της επαλληλίας): δεν γνωρίζουμε αν η γάτα είναι ζωντανή ή όχι μέχρι να ανοίξουμε το 
κουτί.

Ένα κβαντικό σύστημα με 50 κβαντικά bits απαιτεί, σε έναν κλασικό υπολογιστή, δύο στον 50ο 
[βαθμό] bytes - δηλαδή ένα petabyte. Αυτή είναι η μνήμη του ισχυρότερου υπερυπολογιστή στον 
κόσμο. Το πανεπιστήμιο του MIT έχει ήδη δημιουργήσει έναν πρωτότυπο κβαντικό υπολογιστή με 
256 κβαντικά bits. Θα χρειαζόταν όλα τα άτομα του σύμπαντος για να το περιγράψουν. Πρόκειται 
για μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία.

Το κύριο πρόβλημα με αυτή την πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, εκτός από τα προβλήματα του 
υλικού, είναι ότι πρέπει να γραφτούν αλγόριθμοι γι' αυτήν, και αυτοί οι αλγόριθμοι πρέπει να 
γραφτούν τώρα. Στην πραγματικότητα, σε ό,τι κάνουμε, γράφουμε αλγόριθμους για υλικό που δεν 
υπάρχει ακόμη, ώστε όταν δημιουργηθεί αυτό το υλικό, να μην καταλήξουμε σε ένα κουτί στο 
οποίο δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε.

Χθες απονεμήθηκε το βραβείο Σμπερ, το οποίο έλαβε ο ακαδημαϊκός [Αλεξλαντερ] Χολέβο για την
κβαντική θεωρία πληροφοριών. Παρεμπιπτόντως, τα θεμέλια της κβαντικής πληροφορικής τέθηκαν
από τον Γιούρι Μανίν, Χολολέβο στη Σοβιετική Ένωση. Δεν ήταν φυσικοί, αλλά μαθηματικοί 
εκείνοι που σκέφτηκαν την εν λόγω ιδέα.

Στην πραγματικότητα, το βασικό καθήκον σήμερα, κατά την άποψή μου, Βλαντίμιρ 
Βλαντίμιροβιτς, είναι η επένδυση μεγάλης κλίμακας στην ανάπτυξη εγχώριου λογισμικού, αλλά, 
κυρίως, στη στενή συνεργασία με τους προγραμματιστές υλικού σε όλο το φάσμα αυτών των πολλά
υποσχόμενων υπολογιστικών συστημάτων: κβαντικοί υπολογιστές, φωτονικοί υπολογιστές, 
νευρομορφικοί υπολογιστές.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επόμενες γενιές υπολογιστών, αλλά το κράτος, οι 
εταιρείες που θα αποκτήσουν πρώτες τους αλγόριθμους και τους υπολογιστές - μιλώντας πάντα για 
το συγκεκριμένο συνδυασμό - θα έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό στο χώρο της 
πληροφορικής. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιστήμης, στην ανάπτυξη της οικονομίας 
και, κατά την άποψή μου, προφανώς, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Σας ευχαριστώ. Θα χαρώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ πολύ.

Απλώς δεν κατάλαβα τι είπατε στο τέλος ή δεν σας άκουσα. Αναφέρατε τη κβαντική πληροφορική, 
η φωτονική πληροφορική και η νευρομορφική;

Ιβάν Οσέλεντς: Μάλιστα, μίλησα για το νευρομορφικό. Πρόκειται για ένα σύστημα που λειτουργεί
με βάση την αρχή - κατά προσέγγιση βέβαια - του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Πράγματι, το άκουσα και το σημείωσα ο ίδιος. Κατ' αρχήν είναι σαφές ότι 
πρέπει να επενδύσετε στο εγχώριο λογισμικό, και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, όπως 
γνωρίζετε, και θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν 
μπορούσατε να μου πείτε τι άλλο πρέπει να γίνει από την άποψη αυτή.



Όσον αφορά την κβαντική και φωτονική πληροφορική, οι δύο μεγάλες κρατικές εταιρείες μας: οι 
«Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι» και η «Ροζατόμ» - θυμάμαι ότι αναφέρθηκα σε αυτές στην ομιλία μου - 
έχουν δώσει χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση και μας έχουν υποστηρίξει σε αυτόν τον τομέα. Έχει 
ήδη δημιουργηθεί μια κατάλληλη γραμμή επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης. 
Και θα συνεχίσουμε να εντείνουμε αυτές τις προσπάθειες.

Αν μπορούσατε να γίνετε πιο συγκεκριμένος, αν μπορούσατε αυτή τη στιγμή, να διευκρινίσετε τι 
θα περιμένατε από την κυβέρνηση, θα σας ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων.

Ιβάν Οσέλεντς: Μπορώ να πω ότι το κύριο πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα χάσμα μεταξύ των 
προγραμματιστών λογισμικού και των προγραμματιστών υλικού. Από την προσωπική μου εμπειρία:
οι προγραμματιστές υλικού βλέπουν τους προγραμματιστές λογισμικού ως προσωπικούς εχθρούς, 
επειδή πρώτα φτιάχνουμε το υλικό και μετά δημιουργείται κάποιο λογισμικό γι' αυτό που μπορεί να
μην έχει τεθεί σε λειτουργία ακόμη. Και το βασικό καθήκον που έχουμε είναι να δημιουργήσουμε, 
μια κοινοπραξία, μια δέσμη συλλογικών δραστηριοτήτων: οι αλγόριθμοι πρέπει να σχεδιάζονται 
παράλληλα με την ανάπτυξη υλικού. δεν πρέπει να δουλεύουν οι φυσικοί ξεχωριστά, οι 
μαθηματικοί ξεχωριστά ή οι ειδικοί στη μηχανική μάθηση ξεχωριστά.

Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κέντρο με το ανάλογο συνεργατικό δυναμικό ... 
Πάντως είναι δύσκολο, επειδή οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές νοοτροπίες. Όλα αυτά τα χρόνια, τη
δεκαετία του '90, όταν περάσαμε δύσκολες στιγμές, όλοι φοβούνται ότι κάποιος θα έρθει και θα 
τους αποσπάσει τη χρηματοδότηση. Αυτό είναι γεγονός.

Γκερμάν Γκρεφ: Κύριε Πρόεδρε, απλώς τα νέα συστήματα θα απαιτήσουν ριζικά νέο λογισμικό 
συστήματος.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Βεβαίως, καταλαβαίνω. Αλλά όπως είπε ο Ιβάν, πρέπει να βρείτε ένα σημείο 
συγκέντρωσης όπου θα είναι ενδιαφέρον για όλους να συνεργαστούν.

Ιβάν Οσέλεντς: Πράγματι, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να βλέπουν τα οφέλη και όχι τους 
κινδύνους.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Φυσικά. Ο κ. Τσερνιτσένκο είναι σπουδαίος εμπειρογνώμονας στην οργάνωση 
κοινών εργασιών. Κύριε Τσερνιτσένκο, πρέπει να σκεφτούμε από κοινού αυτό το έργο.

Νμίτρι Τσερνιτσένκο (αντιπρόεδρος της κυβέρνησης): Βεβαίως, κ. Πρόεδρε, θα το κάνουμε 
σίγουρα. Εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Αυτό το «Θα κάνουμε τα πάντα» μου δημιουργεί άμεση ανησυχία.

Νμίτρι Τσερνιτσένκο: Φυσικά, θα κάνουμε τα πάντα, πράγματι.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Και θα τα υπερβούμε.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σκεφτούμε και να συμβουλευτούμε επαγγελματίες για να δούμε τι 
συμβαίνει στο συγκεκριμένο πεδίο δράσης.

Νμίτρι Τσερνιτσένκο: Στην πραγματικότητα, έχει ήδη δημιουργηθεί ένα βιομηχανικό κέντρο.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ.



Ευχαριστώ πολύ, Ιβάν.

Γκερμάν Γκρεφ: Κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, υπάρχει ένας ακόμη ομιλητής. Ιβάν, σε 
ευχαριστώ πολύ.

Στην πραγματικότητα, είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στην ομάδα του Ιβάν και της Σκόλτεκ, 
επειδή εργαζόμαστε από κοινού σε αυτό το έργο, και για εμάς είναι απλά μια τεράστια 
εξοικονόμηση - 15% του χρόνου που κερδίζουμε από την εκπαίδευση του μοντέλου. Τώρα 
εκπαιδεύουμε το νέο μας μοντέλο σε υπερυπολογιστές για ένα έτος. Αυτό σημαίνει ότι θα 
εξοικονομήσουμε πόρους δύο μηνών. Αυτό, φυσικά, είναι και μια τεράστια εξοικονόμηση χρόνου.

Φυσικά, πρόκειται για τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, την οποία καταναλώνει αυτό το τεράστιο «θηρίο» που ονομάζεται υπερυπολογιστής.

Αλλά το καθήκον που αντιμετωπίζουν οι νέοι αυτοί επιστήμονες είναι να μειώσουν αυτές τις 
παραμέτρους στο 50 τοις εκατό. Αν καταφέρουμε να το κάνουμε και αυτό, τότε θα πρόκειται για 
μια μοναδική εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτές σας τις προσπάθειες.

Ένας ακόμη ομιλητής. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Σέμιον Μπουντιόνομ. Ο Σέμιον είναι 
μέλος του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπάρχουν πάνω από 100 εξαίρετοι ειδικοί στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα εργάζονται, μεταξύ άλλων, σε μοντέλα «πολυτροπικά 
συνδυαστικά μοντέλα», όπως αναφέρατε στην ομιλία σας. Και μας είπαν ότι αυτή είναι η τελευταία
τάση στην τεχνητή νοημοσύνη: πολυτροπικά, πολύγλωσσα και πολυδύναμα μοντέλα, τα οποία 
είναι ήδη όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανθρώπινες ικανότητες.

Οι επιστήμονες στον τομέα αυτό εργάζονται πάνω σε 30 τέτοια έργα, και ο Σέμιον αναπτύσσει 
υβριδικές περιοχές στη διασύνδεση της κβαντικής χημείας και των αρχιτεκτονικών νευρωνικών 
δικτύων. Αν μου επιτρέπετε, ο Σέμιον έχει να αναλύσει κάποιες πτυχές για το θέμα αυτό.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Πρόκειται για τον Σέμιον Μπουντιόνομ. Όχι για τον Σέμιον Μιχαήλοβιτς, έτσι 
δεν είναι;

Σέμιον Μπουντιόνομ: Όχι.

Γκερμάν Γκρεφ: Είναι όμως συγγενής.

Σέμιον Μπουντιόνομ: Ούτε.

Γκερμάν Γκρεφ: Όχι; Τότε αυτό σημαίνει ότι εξαπατήθηκα. Μου είχαν πει ότι είσαστε συγγενής.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Δεν είναι καλό να εξαπατάται κανείς ως επικεφαλής της Σμπερμπάνκ. Πρέπει 
να έχετε το νου σας, μήπως έχετε υποστεί ενδεχομένως κι άλλες απώλειες.

Παρακαλώ.

Σέμιον Μπουντιόνομ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Γκερμάν Οσκάροβιτς!

Θα ήθελα να αναφερθώ στις τρέχουσες τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία
νέων υλικών. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τρεις ερωτήσεις.



Πρώτον, είναι η τεχνητή νοημοσύνη ικανή να δημιουργήσει τεχνολογίες που είναι θεμελιωδώς νέες
και προηγουμένως μη διαθέσιμες για τον άνθρωπο;

Στη συνέχεια, θα ήθελα να μιλήσω για τις υφιστάμενο βασικό έργο, για τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης, για κάποιου είδους βασικές αρχές.

Και στη συνέχεια θα ήθελα να προτείνω ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα για το πώς μπορούν να 
καλλιεργηθούν περαιτέρω αυτοί τα πρώτα σπέρματα της σύγχρονης πρωτοποριακής τεχνολογίας

Όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη αναφορικά με τη σύνθεση νέων υλικών, θα ήθελα να αναφέρω
μια σημαντική ιδιότητα - την «ανάδυση» (νέων μορφών). Παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο οι 
ζωντανοί οργανισμοί, διαμορφωμένοι σε πολύπλοκες ομάδες, μετατρέπονται από το χάος σε 
συνεκτικές ροές ομάδων και αποκτούν νέες λειτουργίες, όπως είναι η αντίσταση σε θηρευτές, για 
παράδειγμα τα σμήνη μελισσών ή τα σμήνη πουλιών κ.ο.κ., αντίστοιχα, η τεχνητή νοημοσύνη, ως 
ένα σύνολο πολύπλοκων συστημάτων, είναι επίσης σε θέση να αποκτήσει μια νέα λειτουργία, να 
δημιουργήσει νέες τεχνολογίες που δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμες και μη αναπαραγώγιμες για
τον άνθρωπο.

Και το πρώτο ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε καταρχήν στο σημείο αυτό, ήταν: 
Μπορεί ο υφιστάμενος κύκλος, ο κύκλος ζωής της παραγωγής νέων υλικών να μειωθεί κατά τάξεις 
μεγέθους; Ένα καλό παράδειγμα είναι το γνωστό υλικό «γραφένιο», για την ανακάλυψη του οποίου
οι συμπατριώτες μας έλαβαν το βραβείο Νόμπελ.

Το υλικό αυτό έχει μια σειρά από μοναδικές ιδιότητες, και παρεμπιπτόντως, το AIRI [Ερευνητικό 
Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης] μαζί με το Πανεπιστήμιο «Ιννόπολις», μετά από πρόταση του 
Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Σμπερ, έχει αναλάβει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη 
βάση δεδομένων, μια ψηφιακή βάση δεδομένων για τα δισδιάστατα υλικά με τη χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης, και την οποία θα διαθέσει στο εγγύς μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την 
ανάπτυξη της ανάλυσης δεδομένων, όσον αφορά την εφαρμογή της σύνθεσης νέων υλικών.

Μιλώντας για την «ανάδυση», για τη δημιουργία κάτι θεμελιωδώς νέου που δεν έχει υπάρξει 
προηγουμένως στη φύση και δεν είναι αναπαραγώγιμο από τον άνθρωπο, θα πρέπει να 
συνυπολογίσουμε και τον δεύτερο παράγοντα, που  είναι ο παράγων χρόνος. Μπορούμε λοιπόν να 
βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει νέες τεχνολογίες μέσα σε λίγους μήνες; Το AIRI
απάντησε εν μέρει σε αυτό το ερώτημα όταν προέβλεψε χρησιμοποιώντας νευρωνικά δίκτυα 
γραφημάτων, υπολόγισε και επαλήθευσε πειραματικά έναν νέο κατάλογο υλικών με εξαιρετικές 
ιδιότητες - τους λεγόμενους οιονεί κρυστάλλους. Τα υλικά αυτά είναι σχεδόν ανύπαρκτα στη φύση,
αλλά είναι μοναδικά στις ιδιότητές τους. Έτσι, για παράδειγμα, θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρολογία. Έχουν ανώμαλη συμπεριφορά αγωγιμότητας στις μεταβολές 
της θερμοκρασίας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σκληρυντικά σε μέταλλα και κράματα 
μετάλλων.

Όπως είναι γνωστό, παλαιότερα ο άνθρωπος εμπιστευόταν περισσότερο τη διαίσθηση και με 
δοκιμές και λάθη αναζητούσε διάφορες συνθέσεις, προκειμένου να επιτύχει καλύτερα 
αποτελέσματα στη σύνθεση των υλικών. Επιπλέον, έχοντας καταφέρει να γενικεύσει αυτή την 
εμπειρία, έχοντάς την επισημοποιήσει, έχει αποκτήσει κάποιους μοχλούς διαχείρισης αυτών των 
μορφοποιήσεων.

Σήμερα όμως επικρατεί μια κατάσταση όπου η τεχνητή νοημοσύνη, με τη «διαίσθησή» της, είναι 
σε θέση να το κάνει αυτό μέσα σε λίγα λεπτά και να προβλέψει, για παράδειγμα, την κατηγορία 
των υλικών που αντιπροσωπεύει δώ το δυαδικό μέταλλο. Και αυτό είναι κάτι που έχει υπολογιστεί, 



προβλεφθεί και επιβεβαιωθεί πειραματικά, και τα αποτελέσματα αυτά έχουν δημοσιευτεί σε ένα 
από τα σημαντικότερα περιοδικά του κόσμου στον τομέα της κρυσταλλογραφίας.

Υπάρχει ένα άλλο παράδειγμα από τον τομέα της ενέργειας. Οι ειδικοί μας ήταν σε θέση να 
υπολογίσουν 650 χιλιάδες διαφορετικά συστατικά για ηλεκτροκαταλύτες. Παρακάμπτοντας τους 
υπολογισμούς με τις  βασικές αρχές, αντικαθιστώντας τους με υπολογισμούς της κβαντικής 
χημείας, για πολύπλοκες ενώσεις, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύναμε τους 
υπολογισμούς έως ένα δευτερόλεπτο και μπορέσαμε να προβλέψουμε γρήγορα τις ιδιότητες για ένα
νέο πλέγμα με μια νέα ατομική σύνθεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πρόκειται καν για 
κάποιο σχεδιασμένο αντικείμενο, αλλά για ένα πλέγμα που αναπαριστά τη δομή, το οποίο 
υπολογίσαμε κυριολεκτικά σε ένα δευτερόλεπτο χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντιλαμβανόμαστε ότι, ενώ στοχεύουμε στη δημιουργία ριζικά νέων τεχνολογιών που ήταν 
προηγουμένως απρόσιτες στους ανθρώπους, πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες 
τεχνολογίες. Όσον αφορά τα υλικά, μια από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες είναι τα 
φωτοβολταϊκά.

Έχουμε παρουσιάσει και έχουμε επίσης αποδείξει τις δυνατότητές μας να αυξήσουμε την 
αποδοτικότητα κατά 0,5%. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η απόδοση είναι το ποσοστό της 
ενέργειας που μετατρέπεται από την ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια. Μπορεί να νομίζετε ότι το 
0,5% δεν είναι πολύ, αλλά η δική μας φόρμουλα για την παραγωγή ηλιακών συλλεκτών με τη 
χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αυξάνει την απόδοση κατά 0,5%, οδηγεί σε μια πρόσθετη 
ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εννέα γιγαβάτ ανά ώρα, η οποία, σε απόλυτους όρους, 
είναι ήδη αρκετά ικανοποιητική. Αυτό είναι ανάλογη, όπως εκτιμούμε, με την κατανάλωση περίπου
2.500 νοικοκυριών. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο πίτευγμα, και η περαιτέρω αύξηση της απόδοσης 
μας επιτρέπει να αυξήσουμε αυτή την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς και ο 
συνεργάτης μας, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλιακών συλλεκτών, έχουμε ήδη 
αποδείξει αυτές τις δυνατότητες, στο συγκεκριμένο πεδίο δράσης.

Μια ρεαλιστική προσέγγιση στη σύνθεση νέων υλικών απαιτεί εργασία σε συνθήκες αβεβαιότητας,
χαμηλών πόρων και αντιφάσεων. Για παράδειγμα, όπως είναι το έργο της σχεδιαστικής έρευνας, το 
οποίο είναι σχετικό με τη μηχανολογία, όπου επιλύουμε το πρόβλημα ως προς τις ακόλουθες 
αντιφάσεις: θέλουμε να έχουμε το ελαφρύτερο δυνατό υλικό, αλλά το ισχυρότερο, και γι' αυτό 
έχουμε δημιουργήσει μοντέλα που δημιουργούν ένα μοτίβο πορώδους σύστασης στο υλικό, έτσι 
ώστε κατά τη διάρκεια της τρισδιάστατης εκτύπωσης η αντοχή του να φτάνει στο μέγιστο. 
Ακολουθούν συγκεκριμένα δείγματα που έχουμε κυριολεκτικά πρόσφατα συνθέσει 
χρησιμοποιώντας έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, και όλοι αυτοί οι υπολογισμοί έχουν γίνει με τη 
χρήση αναπαραγωγικών μοντέλων.

Ως επιστήμονες, συχνά εμπνεόμαστε από την τέχνη, και αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ, για 
παράδειγμα, μια εικόνα δημιουργήθηκε από ένα ποίημα του Μάντελσταμ χρησιμοποιώντας ένα 
ρομποτικό μοντέλο του τύπου «Καντίνσκι» που εκπαιδεύτηκε στο σύστημα «Κρίστοφερ» από τους 
ειδικούς της Σμπερ. Και η πολυτροπική τεχνολογία που συνθέτει τέτοια αντικείμενα βασίζεται στις 
ίδιες αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων, όπως αυτές που χρησιμοποιούμε στη σύνθεση νέων 
υλικών.

Θα κλείσω την έκθεσή μου όχι με τη θέση ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα, αλλά μάλλον με τη 
θέση ότι έχουμε μπροστά μας τεράστιες ευκαιρίες. Θέλουμε να περάσουμε από τον ψηφιακό κόσμο
στον φυσικό κόσμο, ας πούμε. Το παραγωγικό σύνολο όλων των πιθανών υλικών που μπορεί να 
συνθέσει η τεχνητή νοημοσύνη υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων του σύμπαντος, και αυτό είναι ο
ψηφιακός κόσμος. Όταν λέω ψηφιακός κόσμος, θα μπορούσε να είναι συνθέσεις κραμάτων, σχέδια,



χημικοί τύποι για νέα χημικά συστατικά στα φαρμακευτικά προϊόντα. Ο όγκος είναι τεράστιος. 
Όμως το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι η σύνθεση, είναι ο εξοπλισμός. Και αν την 
διευρύνουμε, τότε θα δώσουμε νέες ευκαιρίες στις βιομηχανίες μας, θα δημιουργήσουμε νέες 
τεχνολογίες, νέες αναδυόμενες τεχνολογίες που δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμες στον άνθρωπο.

Η συγκεκριμένη πρόταση στο σημείο αυτό, είναι να επικεντρωθούμε στη δημιουργία των 
λεγόμενων πολυγώνων ψηφιακής τεχνολογίας με τη δυνατότητα ταχείας προτυποποίησης, 
δημιουργίας πειραματικών δειγμάτων, υλικών με βάση τα αποτελέσματα της σύνθεσης μέσω της 
τεχνητής νοημοσύνης. Αν δημιουργήσουμε μια τέτοια ροή πληροφοριών, διευρύνοντας αυτή τη 
χοάνη, θα δώσουμε τεράστιες ευκαιρίες στη βιομηχανία. Και πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση 
σε αυτή την πλατφόρμα τόσο από τους επιστήμονες όσο και από τις επιχειρήσεις.

Αυτά είναι όλα όσα έχω να πω προς το παρόν. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ.

Αυτό που αναλύσατε είναι σίγουρα συναρπαστικό. Από τη στιγμή που είπατε ότι δημιουργούνται 
υλικά που δεν υπάρχουν στη φύση, δηλαδή υλικά που δεν υπάρχουν στον πλανήτη Γη, αυτό από 
μόνο του είναι άμεσα εντυπωσιακό και σίγουρα δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για όλους τους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, για να μην αναφερθούμε στην οικονομία, στην 
υγειονομική περίθαλψη και στη βιομηχανία, γενικότερα παντού. Αυτό είναι, φυσικά, πολύ 
ελπιδοφόρο και πολύ ενδιαφέρον.

Εάν λέτε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε αυτά τα πολύγωνα για τον εξοπλισμό, τότε φυσικά οι 
συνάδελφοί μου στην κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έχουμε ήδη καταγράψει την υποχρέωση ότι 
θα σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε και, εάν ο Γκερμάν μας συμβουλεύσει, θα καταστρώσουμε 
συγκεκριμένα βήματα, προκειμένου να κινηθούμε στο δρόμο που μας υποδεικνύετε.

Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας!

Σέμιον Μπουντιόνομ: Σας ευχαριστώ.

Γκερμάν Γκρεφ: Σε ευχαριστώ πολύ, Σέμιον.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Έχετε πέντε άτομα. Θα ήταν μάλλον αγένεια να μην τους αφήσουμε να 
αναφερθούν σε κάτι. Θα μπορούσαν να αναφερθούν τουλάχιστον συνοπτικά στο αντικείμενό τους 
και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έχετε άλλα δύο άτομα εκεί, σωστά;

Γκερμάν Γκρεφ: Ναι, είναι τυχεροί οι τύποι. Τότε ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο 
περισσότερο πιο σύντομα, αν είναι δυνατόν, χωρίς ομιλίες.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Πέστε μας, ποιο είναι το πρόβλημα και τι θα θέλατε να δείτε και να νοιώσετε 
ως υποστήριξη από όλους μας μαζί. Παρακαλώ.

Γκερμάν Γκρεφ: Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τον Αλεξέι Ναούμοφ, από την Ανώτατη Σχολή 
Οικονομικών Επιστημών, παρακαλώ.



Αλεξέι Ναούμοφ: Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.

Είμαι υπεύθυνος για την υποστηριζόμενη εκπαίδευση, θα είμαι πολύ σύντομος. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, επειδή εμπίπτει στο σχεδιασμό μη 
επανδρωμένων οχημάτων, στον αυτοματισμό της παραγωγής, στο σχεδιασμό συστημάτων ψύξης 
για κέντρα βάσεων δεδομένων.

Η ενισχυτική διδασκαλία, γενικά μιλώντας, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των συστημάτων. 
Υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί ενισχυτική 
διδασκαλία για να νικήσει σε πραγματικό χρόνο έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, εν δράσει, για 
παράδειγμα. Και η ενισχυτική διδασκαλία δεν είναι απλώς το συνηθισμένο μοντέλο τεχνητής 
νοημοσύνης: μαθαίνει όπως μαθαίνει ο άνθρωπος, δηλαδή, ο άνθρωπος σηκώνεται, περπατάει, 
πέφτει - αλληλεπιδρά με το περιβάλλον.

Κατά τον ίδιο τρόπο, αν θεωρήσουμε, για παράδειγμα, ένα άυλο αυτοκίνητο, και αυτό αλληλεπιδρά
με το περιβάλλον, με άλλους χρήστες του δρόμου, και λαμβάνει ανταμοιβές και πρόστιμα από την 
αλληλεπίδραση αυτή. Ο στόχος είναι να βρεθεί μια βέλτιστη στρατηγική που μεγιστοποιεί τις 
ανταμοιβές και ελαχιστοποιεί τα πρόστιμα.

Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ είναι η ποσότητα της αποκτηθείσας εμπειρίας. Όταν 
διδάσκουμε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, για παράδειγμα, είναι πολύ δαπανηρό να το διδάξουμε 
στην πράξη και, πράγματι, δεν βλέπουμε προς το παρόν αυτά τα μη επανδρωμένα αυτοκίνητα γύρω
μας. Αυτό που κάνουν πολλές χώρες, και αυτό που πρέπει επίσης να αναπτύξουμε, είναι τα 
λεγόμενα ψηφιακά δίδυμα, στα οποία μπορείτε να «κολλήσετε» κι άλλο ένα μη επανδρωμένο 
αυτοκίνητο και να το εκπαιδεύσετε ανάλογα.

Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκύπτει, και το αναφέρατε ήδη στην ομιλία σας, είναι ότι αν 
αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ένα εκπαιδευμένο μοντέλο ενός ψηφιακού διδύμου στην πράξη, το 
κόστος του λάθους εδώ θα είναι πραγματικά τεράστιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουμε 
αλγορίθμους, ανθεκτικούς αλγορίθμους και, επιπλέον, με μαθηματικές εγγυήσεις ανθεκτικότητας. 
Πολύ συχνά υπάρχουν ομάδες ερευνητών που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, αλλά τα μαθηματικά 
τους δεν είναι εφαρμόσιμα στην πράξη, όπως υπάρχουν και ομάδες ερευνητών που χρησιμοποιούν 
πολύ πρακτικούς αλγορίθμους που είναι εντελώς ανεφάρμοστοι σε πραγματικές καταστάσεις.

Βέβαια, στη Ρωσία σήμερα, πρέπει να αναπτύξουμε αυτό το θέμα της ενισχυτικής διδασκαλίας, 
επειδή εμπλέκεται στην αυτοματοποίηση της παραγωγής και μπορείτε να μειώσετε το κόστος και 
να κατασκευάσετε  μακροπρόθεσμα, μη επανδρωμένα αυτοκίνητα. Πρέπει να εξελίξουμε τη βασική
έρευνα και να αναβαθμίσουμε τις σχολές μηχανικών, αντίστοιχα, διότι χωρίς μηχανικούς, για 
παράδειγμα, δεν μπορούμε να τρέξουμε τους αλγορίθμους μας σε πραγματικά μηχανήματα.

Στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού προγραμματισμού, αναφερθήκατε ήδη στα κέντρα τεχνητής 
νοημοσύνης - υπάρχουν έξι από αυτά, τα οποία αποτελούν κέντρα κορμού. Η πρωτοβουλία αυτή 
υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης μέχρι το 2024. Πιστεύουμε ότι πρόκειται
για μια πολύ καλή πρωτοβουλία και σας ζητούμε κύριε πρόεδρε να παρατείνετε την πρωτοβουλία 
αυτή μέχρι το 2030.

Θα χαρούμε επίσης πολύ να δούμε να ιδρύονται στη Ρωσία, νέα κέντρα τεχνητής νοημοσύνης, σε 
πολλά υποσχόμενους και αναδυόμενους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης.

Σας ευχαριστώ πολύ.



Βλαντίμιρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ πολύ, Αλεξέι.

Όσον αφορά την παράταση του προγράμματος: φυσικά και θα το σκεφτούμε και νομίζω ότι θα το 
κάνουμε. Όσον αφορά τα νέα κέντρα, ο κ. Ντμίτρι Νικολάγιεβιτς το άκουσε και εκείνος. 
(Απευθυνόμενος στον Ντμίτρι Τσερνιτσένκο) Ντμίτρι Νικολάεβιτς, σκεφτείτε το, ας το 
συζητήσουμε και ας πάρουμε τη σωστή απόφαση.

Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο έργο σας.

Όσον αφορά τα μη επανδρωμένα οχήματα, έχουμε πολύ καλές εξελίξεις στον τομέα αυτό. 
Επιπλέον, βρισκόμαστε σε μεγάλο βαθμό μπροστά από τους ανταγωνιστές μας και ετοιμάζουμε ένα
πείραμα με μη επανδρωμένα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Μόσχας-Αγίας Πετρούπολης στο 
εγγύς μέλλον.

Παρακαλώ.

Γκερμάν Γκρεφ: Σας ευχαριστώ.

Κύριε Πρόεδρε, ας τελειώσουμε εδώ, με μια ακόμη επιστήμονα, που είναι μια νεαρή γυναίκα, 
καθηγήτρια και ερευνήτρια από την Αγία Πετρούπολη, από το Πανεπιστήμιο ITMO, η οποία εκτός 
από τα επιστημονικά της επιτεύγματα, έχει και μεγάλη διδακτική εμπειρία. Θα παρακαλούσα την 
Άννα να παρουσιάσει και τα επιστημονικά της επιτεύγματα.

Άννα Καλιουζνάγια: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας!

Σας ευχαριστώ πολύ.

Έχω επίσης ετοιμάσει μια παρουσίαση, αλλά δεν προλαβαίνω να σας την δείξω.

Με τι ακριβώς ασχολούμαι; Ασχολούμαι με την αυτοματοποιημένη μηχανική διδασκαλία. Τι είναι 
αυτό; Πρόκειται ουσιαστικά για τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε κάθε
είδους, άλλη νέα μορφή τεχνητής νοημοσύνης.

Γιατί το κάνουμε αυτό; Διότι φέτος βλέπουμε ότι η ζήτηση για ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη 
είναι επτά φορές μεγαλύτερη από ό,τι ήταν μόλις πριν από τρία χρόνια. Κατά συνέπεια, υπάρχουν 
περισσότερες εφαρμογές, περισσότερες ανάγκες υλοποίησης και περισσότεροι άνθρωποι 
χρειάζονται για να τις υλοποιήσουν. Μόνο που αυτό θα εξακολουθήσει να αυξάνεται στο μέλλον 
και απλώς δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο για να καταφέρουμε να αποφοιτήσουν αρκετοί ειδικοί.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς στο ITMO αναπτύσσουμε αλγόριθμους που καθιστούν την 
εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης πολύ ταχύτερη και πιο προσιτή, τόσο από πλευράς χρόνου όσο 
και από πλευράς υπολογιστικών πόρων, διότι αντικειμενικά δεν διαθέτουν όλοι στις βιομηχανικές 
επιχειρήσεις σήμερα σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους. Με τη βοήθεια τέτοιων αλγορίθμων, 
μπορούμε να μειώσουμε τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης 
και την εφαρμογή τους σε λίγες μόνο ημέρες.

Έτσι, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τους αλγορίθμους, ξέρουμε πώς να τους 
αναπτύσσουμε. Τι λείπει για να εισαχθεί η τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο σε μαζική κλίμακα;



Πρώτον, πρόκειται για δεδομένα, κυρίως βιομηχανικά δεδομένα, διότι, σε αντίθεση με τις τράπεζες 
και το εμπόριο, κάθε βιομηχανικός τομέας έχει τελείως διαφορετικές διαδικασίες, τελείως 
διαφορετικό εξοπλισμό και η πληροφορία δεν γενικεύεται με την ίδια ευκολία.

Δεύτερον, είναι η έλλειψη τεχνολογικών πολυγώνων που θα μπορούσαν να υπάρχουν τουλάχιστον 
για τις βασικές βιομηχανίες, για τις κυριότερες βιομηχανίες, για τις κυριότερες διεργασίες. Μέσα σε
αυτά τα τεχνολογικά πολύγωνα, θα μπορούσαμε, ως δημιουργοί αλγορίθμων, να δείξουμε τι 
μπορούν να κάνουν, και οι εκπρόσωποι του κλάδου, με τη σειρά τους θα μπορούσαν να 
αξιολογήσουν τι μπορούν να κάνουν και να εκτιμήσουν τους πιθανούς κινδύνους εφαρμογής τους. 
Σήμερα, η εφαρμογή σε μια εταιρεία επιβραδύνεται επίσης επειδή, αφού αναπτυχθεί και 
εφαρμοστεί ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος, συχνά συνεπάγεται μια ολόκληρη αλυσίδα πρόσθετων
ενεργειών: πρέπει να αλλάξουν ολόκληρες επιχειρηματικές διαδικασίες και μερικές φορές 
ολόκληρο το σύστημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, και μου φαίνεται ότι θα μπορούσε να επιλυθεί 
στο πλαίσιο αυτών των τεχνολογικών πολυγώνων.

Αυτό είναι όλο από τη πλευρά μου. Σας ευχαριστώ.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Σας ευχαριστώ πολύ.

Το έχω παρατηρήσει και εγώ από τη πλευρά μου. Όσον αφορά τις τεχνολογικές σειρές και τα 
δεδομένα, ειδικά στον τομέα της βιομηχανίας, πρόκειται φυσικά για ένα πολύπλοκο έργο και είναι 
απαραίτητο να επικεντρωθούμε στη βιομηχανία. Ελπίζω με τη βοήθειά σας, να κατανοήσουμε πώς 
μπορεί να γίνει αυτό το εγχείρημα και πώς θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας
σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, έτσι ώστε εσείς και οι συνάδελφοί σας που εργάζονται σε 
αυτόν τον τομέα να αποκτήσετε την απαραίτητη βάση για να προχωρήσετε σε γενικεύσεις και στο 
έργο σας συνολικότερα. Σίγουρα θα ασχοληθούμε με αυτό.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, συμφωνώ πλήρως με τα συμπεράσματά σας και στην ομιλία μου 
αναφέρθηκα κι εγώ στις προκλήσεις στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Αν μπορέσουμε 
να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, τότε χωρίς αμφιβολία θα έχουμε αποτελέσματα σε όλους τους 
άλλους τομείς εργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το έργο σας, για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση, 
σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σμπέρμπανκ, τον Γκερμάν Οσκάροβιτς και όλους εσάς που 
δώσατε τόση προσοχή σε αυτό. Όχι μόνο δεν εγκαταλείπετε απλώς αυτόν τον τομέα, αλλά 
αντίθετα, τον αναπτύσσετε, τον υποστηρίζετε με κάθε τρόπο. Παρομοίως θα ήθελα να ευχαριστήσω
επίσης και όλους τους άλλους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία: τους ανθρώπους που 
ασχολούνται με την επιστημονική δημιουργικότητα και εκείνους που προάγουν αυτό το έργο στις 
εταιρείες μας, στην κυβέρνηση, και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

Χωρίς καμία υπερβολή, η επιτυχία στο έργο σας είναι αυτή θα καθορίσει την επιτυχία ολόκληρης 
της χώρας. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θέλω να 
καταλάβετε ότι και εμείς το αντιλαμβανόμαστε και ότι έχουμε επίγνωση των καθηκόντων μας στον 
τομέα αυτό. Ωστόσο μπορούμε να τα επιλύσουμε αποτελεσματικά μόνο με τη συνένωση των 
προσπαθειών του συνόλου των ανθρώπων που εργάζονται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.


