
IBM Cloud Pack for Data with Power AI -
How to enable your applications with intelligence and 

computer vision



270%
увеличаване на 

прилагането на ИИ през 
последните 4 години

Facebook: 10 000 000
снимки на всеки час. До
2020 цифровата вселена
ще достигне 44
zettabytes... 1021 "

ИИ потенциално да 
генерира

допълнителна 
икономическа стойност 

приблизително
$13 Т до 2030

ИИ Комбинации от 
технологии които налагат 

иновации във всички 
области

Изкуствен интелект



История на ИИ



Recommendation Systems Medical Diagnosis Navigation systems

Virtual assistants
Virtual Assistant



v

RoboticsGames

Decision Optimization



Възможности на ИИ



Предизвикателсва в ИИ

ü Различни видове данни 
изображения, звуци, говор, 
текст 

ü Голям обем и трудна 
обработка, с неясни 
концепции

ü Качеството на данни е 
решаващо за разбирането 
им и правилното 
построяване на модела

ü Експертиза за реализация 
на модел и за специфични 
знания и опита в 
конкретната област

ü Бавен процес с много 
итераци и експериметни

üИнтеграция в цялостно 
решение

üПрозрачност и 
справедливост при 
извеждане на 
решениeто

ü AI непрекъснато  
оптимизира своята 
ефективност, като се 
учи от успеха или 
неуспеха

üНепрекъснатo
наблюдение и 
идентифициране на 
отклонението



Artificial
Intelligence

Act Rationale

Machine
Learning

Learn with
Experience

Deep Learning
(Neural Networks)

Self-Learn with 
More Data

Machine learning основен фокус в ИИ



Machine learning vs Deep Learning

Input Feature 
Extraction

Features Classification Output

Machine Learning 
Algorithms

Deep Learning

Input

Deep Neural Network

OutputFeature Extraction 
& Classification



Transfer Learning
ü Transfer knowledge learning

Коефициентите на вече обучена 
мрежа може да се приложат в 
друга област, с промяна само в 
последните слоеве

ü Watson Services,Watson Studio

Neural Network Search

ü Автоматично избира 
подходящата архитектуа 
на невронната мрежа

ü NeuNetS

AutoAI Experiments | Pipeline 
optimization
ü Автоматична подготовка на 

данните, избор на 
характеристики и 
оптимизация на параметрите 
на модела

IBM Стратегия за автоматизиране на ИИ



AI Designing AI AI Optimizing AI AI Governing AI

Neural network 
architecture and search

pipeline optimization
Decision optimization

Monitoring AI outcome with 
trust and explainability

AI for AI: автоматизиране на ИИ



• Интегриран в Watson Studio и
Watson Machine learning

• Автоматично подготвяне, 
трансформиране и моделиране с 
оптимизация на хипер параметрите

• Резултати от обучението в реално 
време, помагащи проследяването 
на представянето на модела

• Бърз деплой на модела в Watson 
Machine Learning

AutoAI , IBM Watson Studio ?



Build models faster
Автомтизира 
процесинга на данните и 
разработката на 
моделаJump the skills gap
No coding? Не са 
необходими 
специфични умения
Discover more use 
cases
collaboration с AI 
everywhere да 
постави нови 
предизвикателтва

Find signal from noise
Auto-feature engineering 
улеснява извличането 
характеристики

Rank and explore models
Бързо сравнява candidate 
pipelines ,за да се намери 
най-добрия модел
Ready, set, deploy
Генерираният процес с 
AutoAI може да бъде 
лесно деплойнат с REST 
APIs с one click

Ползи от AutoAI



• Почти всеки модел, без значение колко 
внимателно е проектиран, е вероятно да 
проявяви необективна оценка

• Видимост, в реално време наблюдение на  
точността на модела

• Наблюдение на  справедливостта на 
модела при:

Подготовка на данните
Обучение
Работата на модела

IBM Openscale

• С времето моделите променят своята 
точност

• Обяснение за важността на всяка 
характеристика при извеждане на 
предвиждана стойност

AI Fairness, Monitoring and
Explainability

Fa
irn

es
s



Наблюдение и редуциране на отклонението

15

Data Selection

Pre-Processing
(Intercept & Fix Training Data)

In-Processing
(Intercept & Fix Algorithm)

Algorithm 
Design

Runtime

Watson OpenScale
Online Post Processing 

(Intercept & Fix Features)



Какво е“fairness” за Watson OpenScale?
User-configured fairness monitors track disparate impact.



Watson OpenScale Explainability Screen



Защо Power 9 AC922?

ü Бърз I/O - PCIe Gen 4, CAPI 2.0, OpenCAPI и NVLink

ü До 6 NVIDIA Tesla V100 GPU – позволява  едновременно 

трениране на модела и тестване

ü 44 ядра (време за компилация на OpenCV (6m0.187s)

ü Watson Machine Learning Accelerator

ü Всички необходими пакети за разработка – достъпни през 

Conda.

ü ОС: RHEL 7 



Нашата среда за разработка



Object Detection

Image Classification

Computer Vision IBM Power AI Vision





Deep learning convolutions



PowerAI Vision core capabilities



? Какво е сигмоид и релу 
функция, необходимо ли е 
да знаем



При Object Detection, Дефиниране на обектни етикети и създаване 
на рамка около обекта с правилния етикет

You don’t need to 
know anything about 
deep learning

You just need to know 
how to label objects 
within an image



Генериране на допълнителни данни чрез автоматизирана промяна на 
изображението



Обучение на модела



След като моделът е обучен, може да се експортира или да се 
деплойне. Индикатори  за качеството на модела 



Тестване на модела с примерно изображение - класификация



Означаване на кадрите с имена на обекти
Използване на подмножество на видео 
рамки, етикет обекти 



Document Layout analysis Power AI Vision – Болничен лист

• Разпознаване на основни 
данни от документа, 
необходими за 
автоматизиране на 
обработката

• Object detection and 
segmentation

• Rest Api



Document Layout analysis предизвикателства

• Затруднение на ocr, поради 
сегментирания документ и 
наличието на малки елементи

• Експериментиране с различни 
мрежи

• Концептуализация на 
документа



AI в реалния живот   (като услуга)



AI в реалния живот (при клиента)



Демо

AI и управлението на отпуски



Как да приложим ИИ бързо и ефективно

ü ΙnformationΑrchitecture&AI . Без консистентни и 
качествени данни не можем да развиваме ИИ

ü AutoAI for AI. Намалява времeтo за разработка и 
управлява представянето на модела

ü Deep learning tools. Правят възможно бързото 
построяване и обучение на невронната мрежа

ü Power systems 9. Подходяща архитектура за AI !



Благодарим за вниманието


