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कृत्रिम बुद्धिमत्ता 

परिचय 

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानव आत्रि इतर प्राण्ाांच्या नैसत्रगिक बुद्धिमते्तपेक्षा (NI) मशीनवर आधाररत स्मार्ि वतिन आहे. 

• कॉम्प्युर्र सायन्समधे्य AI चे वििन 'स्मार्ि एजांर्' सांशोधन म्हिून केले जाते: "कोितेही उपकरि जे त्याचे वातावरि 

समजून घेते आत्रि कृती करते जे त्याच्या यशस्वी होण्ाची सांधी वाढवते. सविसाधारिपिे, जेव्हा मशीन "सांज्ञानात्मक" 

फां क्शन्सचे अनुकरि करते जे लोक इतर मानवाांशी सांबि करतात. मन, जसे की "त्रशकिे" आत्रि "समस्या सोडविे," 

तेव्हा "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" ही सांज्ञा लागू होते. 

• आत्रर्ित्रफत्रशयल इांरे्त्रलजन्सची स्थापना 1956 मधे्य शैक्षत्रिक त्रशस्त म्हिून करण्ात आली होती आत्रि त्यानांतर 

आशावादाच्या लार्ाांच्या मात्रलकेतून जात आहे. 

• हे सोपे करण्ासाठी - मशीन्सने बुद्धिमत्ता प्रदत्रशित करिे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे. 

• ही एक सांगिक त्रवज्ञान शाखा आहे जी सांगिक त्रकां वा मशीन मानवाांइतकी स्मार्ि बनवण्ाशी सांबांत्रधत आहे. जॉन 

मॅककाथीने 1956 मधे्य डार्िमाउथ येथील मॅसॅचु्यसेर््स रे्क्नॉलॉजी इद्धिटू्यर्च्या बैठकीत या शब्दाचा शोध लावला. 

• अांदाजे त्रकां वा स्पष्ट त्रनष्कर्ि काढण्ासाठी मागिदशिक तते्त्व वापरून त्रशकविे (डेर्ा आत्रि डेर्ा त्रनयमाांचे सहयोग), 

तकि  त्रकां वा यांिाद्वारे (त्रवशेर्तः , सांगिक प्रिाली) स्वत: ची सुधारिा यासारख्या मानवी बुद्धिमते्तच्या प्रत्रियेचे हे 

अनुकरि आहे. 

• तथात्रप, सवोत्तम मानवी खेळाडूां पेक्षा सांगिक वेगाने खेळ खेळण्ाची काही प्रकरिे वगळता या के्षिात काम केले 

जात आहे. उदाहरिाथि, डीप बू्ल नावाच्या IBM सुपर कॉम्प्युर्रने मे 1997 मधे्य बुद्धिबळाच्या सामन्यात गॅरी 

कास्परोव्हचा पराभव केला. 

• 2016 मधील आिखी एक नवीनतम उदाहरि म्हिजे Google-चात्रलत DeepMind AI प्रोग्राम, AlphaGo ने Go 

च्या सवाित प्रबळ खेळाडूां पैकी एक, कोररयन ली सेडोल त्रजांकला आहे. 

कृत्रिम बुद्धिमते्तचे उपयोग/ Applications of Artificial Intelligence 

खाली त्रदलेल्या सारिी मधे्य कृत्रिम बुद्धिमते्तचे काही उपयोग देण्ात आलेले आहेत. 

आरोग्य सेवा 

के्षि/Healthcare 

Sector 

• अत्रधक जलद, स्वस्त आत्रि अचूक त्रनदान करण्ासाठी मशीन लत्रनिंगचा वापर केला 

जातो, त्यामुळे रुग्णाचे पररिाम सुधारतात आत्रि खचि कमी होतो. 

• उदाहरिाथि, यापैकी काही उपकरिे IBM वॉर्सन आत्रि चॅर्बॉर््स आहेत. 

व्यवसाय 

के्षि/Business 

Sector 

 

• रोबोत्रर्क प्रत्रिया ऑर्ोमेशन अत्यांत पुनरावृत्ती कायािंची काळजी घेण्ासाठी अांमलात 

आिले जाते जे मानवाांपेक्षा जलद आत्रि अत्रधक सहजतेने केले जाऊ शकते. 

• त्रशवाय, अत्रधक चाांगली क्लायांर् सेवा देण्ासाठी, मशीन लत्रनिंग अल्गोररदम त्रवशे्लर्ि 

आत्रि CRM पॅ्लर्फॉमिमधे्य समात्रवष्ट केले आहेत. 

• गार्िनर आत्रि फॉरेस्टर सारख्या त्रवद्वान आत्रि आयर्ी सल्लागार याांच्यात कामाच्या 

त्रठकािी ऑर्ोमेशन देखील सांभार्िाचा मुद्दा बनला आहे. 
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त्रशक्षि/Education 

 

• AI काही त्रशकवण्ाच्या प्रत्रियेला स्वयांचत्रलत करू शकते, जसे की गे्रत्रडांग, ररवॉत्रडिंग 

मार्क्ि इ. 

• हे त्रशकिाऱयाांचे मूल्यमापन करू शकते आत्रि त्याांच्या गरजेनुसार जुळवून घेऊ शकते, 

त्याांना त्याांच्या स्वतः च्या गतीने कायि करण्ास मदत करते. 

• काही त्रशक्षक कुठे आत्रि कसे त्रशकतात हे कदात्रचत बदलू शकते, कदात्रचत काही 

प्राध्यापकाांचीही बदली करू शकते. 

• त्यामुळे अगदी दुगिम भागातही प्रत्रशक्षि आत्रि त्रशक्षि सांस्थाांचा आवाका वाढू शकतो. 

आत्रथिक/Financial 

 

• हे वैयद्धिक त्रवत्तासाठी अॅप्समधे्य सादर केले जाऊ शकते आत्रि खाजगी मात्रहती गोळा 

करू शकते आत्रि आत्रथिक सल्ला देऊ शकते. 

• उदाहरिाथि, 'वॉल स्टर ीर्' सॉफ्टवेअर मािसाांपेक्षा अत्रधक व्यापार करत आहे. 

गेत्रमांग/ Gaming 

 

• बुद्धिबळ, पोकर, त्रर्क-रॅ्क-र्ो इ. सारख्या धोरिात्मक खेळाांमधे्य AI महत्त्वाची भूत्रमका 

बजावते, त्रजथे मशीन चाचिी-आत्रि-िुर्ी समजण्ाच्या आधारावर मोठ्या प्रमािात 

व्यवहायि द्धस्थती ांचा त्रवचार करू शकते. 

कायदेशीर/ Legal 

 

• त्रवशे्लर्िादरम्यान घालवलेला वेळ कमी करून, ऑर्ोमेशनमुळे आधीच प्रलांत्रबत 

घर्नाांचे जलद त्रनराकरि होऊ शकते, ज्यामुळे वेळेचा वापर आत्रि प्रभावी प्रत्रिया 

सुधारल्या जाऊ शकतात. 

बुद्धिमत्ता/ 

Intelligence 

 

• ऑर्ोमेशन ही प्रिाली त्रकां वा प्रत्रिया आपोआप चालत्रवण्ाची पित आहे. 

• यांिमानव मोठ्या, पुनरावृत्ती करण्ायोग्य कतिवे्य पार पाडण्ासाठी प्रोग्राम केले जाऊ 

शकतात जे सामान्यत: लोक करतात आत्रि त्याांच्या चपळतेमुळे आत्रि बदलत्या 

पररद्धस्थतीशी जुळवून घेण्ाच्या क्षमतेमुळे, आयर्ी ऑर्ोमॅत्रर्र्क्पेक्षा त्रभन्न असतात. 

• यांिमानव सेन्सरमुळे मािसाची काये पार पाडू शकतात जे वास्तत्रवक जगातून प्रकाश, 

उष्णता, तापमान, गती, आवाज, धके्क आत्रि दाब यासारखे भौत्रतक डेर्ा शोधू शकतात. 

• याव्यत्रतररि, ते प्रभावी प्रोसेसर, असांख्य सेन्ससि आत्रि प्रचांड मेमरीसह बुद्धिमत्ता 

प्रदत्रशित करतात. 

• ते त्याांच्या चुकाांमधून त्रशकू शकतात आत्रि म्हिून नवीन वातावरिाशी जुळवून घेऊ 

शकतात. 

उत्पादन/ 

Manufacturing 

 

• यांिमानव दीघिकाळ उत्पादनासाठी वापरला जातो, परां तु 3D त्रप्रांत्रर्ांग सारखे प्रगत घाताांक 

तांिज्ञान उदयास आले आहे जे AI च्या मदतीने पुरवठा साखळीच्या सांपूिि पररसांस्थेत 

िाांती घडवून आिू शकते. 

सुरक्षा 
• भारतातील 20 व्या ई-गव्हनिन्स पररर्देत, एआयद्वारे सायबर सुरक्षा वाढवता येऊ शकते 

आत्रि त्याचा शोध घेिे आवश्यक आहे यावर चचाि झाली. 

भार्ि ओळख 

• अशा स्मार्ि त्रसस्टीम आहेत जे लोक बोलत असताना शब्द आत्रि अथािच्या सांदभाित भार्ा 

ऐकू आत्रि समजू शकतात. 

हे त्रवत्रवध उच्चार, अपशब्द, पार्श्िभूमी आवाज, थांडीमुळे मानवी आवाज बदलिे इ. 

हाताळण्ास सक्षम आहे. 
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कृत्रिम बुद्धिमते्तच्या मयाादा/ Limitations of Artificial Intelligence 

मानवी श्रमाच्या त्रविोधात 

• उत्पादन आत्रि सेवा उद्योगाांमधे्य यांिसामग्री आत्रि हुशार रोबोर््सच्या आगमनामुळे मानवाांसाठी रोजगाराच्या सांधी 

कमी होत आहेत जी भारतासारख्या देशाांसाठी एक गांभीर समस्या आहे त्रजथे रोजगार त्रनत्रमिती हे एक मोठे आव्हान 

आहे. 

• उदाहरिाथि, काही सीमाशुल्क अत्रधकारी आता चीनमधे्य रोबोर् आहेत आत्रि जपानी रोबोर््स अत्रधकात्रधक त्रवकत्रसत 

होत आहेत. 

अद्धित्त्वात असलेला धोका 

• "सांपूिि कृत्रिम बुद्धिमते्तच्या वाढीमुळे मानवजातीचा अांत होऊ शकतो," स्टीफन हॉत्रकन्स एकदा म्हिाले. 

• जेव्हा मानव कृत्रिम बुद्धिमत्ता तयार करतो, तेव्हा ते स्वत: ला त्रवलग करून घेतील आत्रि सतत वाढत्या गतीने स्वतः ची 

पुनरिचना करतील. 

• मांद जैत्रवक त्रवकासामुळे त्रववश असलेले लोक स्पधाि करू शकत नाहीत आत्रि त्याांची जागा घेतली जाईल. 

• एआय तांि जे दहशतवाद्याांच्या हातात पडते ते आधुत्रनक दहशतवादी नेर्वकि  सोडू शकतात ज्यात मशीन्सचा समावेश 

आहे जे मानवजातीच्या अद्धस्तत्वासाठी हात्रनकारक असू शकतात. 

• यामुळे मानवाशी असलेले मानवी नातेसांबांध कमी होऊ शकतात, त्यामुळे समाजाची नैत्रतकदृष्ट्ट्या अधोगती होऊ 

शकते. 

भाितातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता / Artificial Intelligence in India 

• कें द्रीय इलेक्ट्र ॉत्रनर्क् आत्रि आयर्ी मांिालयाने सरकारच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरिावर एक अांतगित सल्लागार 

सत्रमती स्थापन केली आहे. 

• तज्ञाांची सत्रमती आयर्ी त्रवभागाला भारतातील सवाित योग्य तांिाांबद्दल सल्ला देईल. 

• AI सह सायबर हले्ल कमी करिे हे सरकारचे प्राथत्रमक लक्ष आहे. 

• एआय हे सामान्यतः  रोजगार त्रनत्रमितीसाठी एक महत्त्वपूिि आव्हान मानले जाते कारि अनेक व्यवसाय त्याांची मानवी 

सांसाधने कमी करण्ासाठी त्यावर अत्रधक अवलांबून असण्ाची शक्यता आहे. 

• २०२० मधे्य आत्रर्ित्रफत्रशयल इांरे्त्रलजन्स उद्योग $१५३ अब्जपयिंत पोहोचेल असा अांदाज आहे. २०१६ आत्रि २०२२ 

दरम्यान वात्रर्िक वाढ ४५.४ र्के्क असेल असा अांदाज आहे. 

• अलीकडेच, सरकारने भारताच्या AI धोरिात्मक योजनेची रचना प्रदान करण्ासाठी सात-त्रबांदूांचा दृत्रष्टकोन त्रवकत्रसत 

केला आहे. 
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दृत्रिकोन: 

• मानवी यांिाांमधील परस्परसांवादासाठी तांिाांचा त्रवकास; 

• एआय त्रसस्टमची सुरक्षा आत्रि सुरत्रक्षतता सुत्रनत्रित करिे, 

• एआय आत्रि सांशोधन आत्रि त्रवकासाच्या मागण्ाांना प्रत्रतसाद देिारे कुशल कमिचारी तयार करिे, 

• एआय प्रिालीचे नैत्रतक, न्यात्रयक आत्रि सामात्रजक पररिाम समजून घेिे आत्रि सांबोत्रधत करिे, 

• एआय तांिज्ञानाचे मोजमाप आत्रि मूल्यमापन मानदांड आत्रि त्रनयमाांद्वारे. 

त्रनष्कर्ा/ Conclusion 

जोखीम आत्रि सांघर्ि असूनही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे भत्रवष्य नाही आत्रि सांगिक केवळ अनेक रोजगाराांची जागा घेिार आहेत, 

असा दावा करिे भोळेपिाचे ठरेल. हा मानवजातीच्या मागािचा शेवर् नाही आत्रि आपल्याकडे ताांत्रिक िाांतीचा इत्रतहास आहे 

जो सामात्रजक आत्रि राजकीय बदल घडवून आित आहे. फ्रें च राज्यिाांती, वाफेची इां त्रजने, औद्योत्रगक िाांती आत्रि अगदी 

अलीकडच्या सांगिकाांप्रमािे सुरुवातीच्या काळात काही भीती आत्रि आव्हाने असतील. तरीही, अद्याप ज्ञात नसलेल्या 

के्षिाांमधे्य, मानवी गरजा पूिि करण्ासाठी अत्रधक शक्यता आत्रि अत्रधक रोजगार उपलब्ध होतील. 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता एक वास्तत्रवकता आहे, ती आता सविि आहे आत्रि ती दीघिकाळ त्रर्केल असे मानले जाते. 
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