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Gervigreind hefur tekið miklum 

framförum



Mat á persónuleika og greind út frá 30 sekúndna myndbandi



Heimild: https://arxiv.org/pdf/1906.09208.pdf

https://arxiv.org/pdf/1906.09208.pdf




Blackbox



Eftir hve mörg ár verður

gervigreind orðin betri en við

í úrlausn allra verkefna?

Heimild: https://governanceai.github.io/US-Public-Opinion-Report-Jan-2019/us_public_opinion_report_jan_2019.pdf
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En hvenær getum við treyst

gervigreindarhugbúnaði?
Mynd eftir Nancy Carlson





Hvort þú færð lán fyrir hús eða bíl og á hvaða kjörum

Hversu langan fangelsisdóm þú færð

Hvort þú fáir inngöngu í háskóla

Hvort þú fáir vinnu og hvaða laun þú færð

Hvort bíllinn þinn bjargi þér eða gangandi vegfaranda

Hvaða heilbrigðisþjónustu þú færð

Hvaða auglýsingar þú sérð

Hvernig sjóðurinn sem þú átt í fjárfestir





Heimild: https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing

Svartir verjendur eru tvöfalt líklegri en hvítir 

til að vera ranglega settir í háan áhættuflokk.

Hvítir einstaklingar sem brjóta aftur af sér 

voru ranglega settir í lágan áhættuflokk 63.2% 

oftar en svartir verjendur.

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing


1.112 dómar 8 dómara voru rannsakaðir á 10 mánaða tímabili. 

Á morgnana og eftir hádegismat voru 65% dóma voru í hag saksóknara.

Fyrir hádegismat og í lok dags lækkaði það hlutfall niður í 0-10%.

Heimild: Peer, E., & Gamliel, E. (2013). Heuristics and biases in judicial decisions. Ct. Rev., 49, 114.



Heimild: Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. Nature Machine Intelligence, 1(5), 206.

Black box; 130+ factors; might include socio-economic info; expensive 

(software licence); within software used in US justice system

COMPAS

IF age between 18–20 and sex is male THEN predict arrest (within 2 years) 

ELSE IF age between 21–23 and 2–3 prior offences THEN predict arrest 

ELSE IF more than three priors THEN predict arrest 

ELSE predict no arrest

Einfaldara reiknirit



Heimild: Dressel, J., & Farid, H. (2018). The accuracy, fairness, and limits of predicting recidivism. Science advances, 4(1), eaao5580.



1/20

1/100

Heimild: https://rise.cs.berkeley.edu/blog/michael-i-jordan-artificial-intelligence%E2%80%8A-%E2%80%8Athe-revolution-hasnt-happened-yet/





realistically



Helstu ásættanlegu niðurstöður

• Andlitsgreining

• Greining á því hvaða hlutir eru á myndum

• Greining á heilbrigðisgögnum eins og t.d. röntgenmyndum

• Talgreining

• Spjallmenni, textagreining, tungumálaþýðing

• Deepfakes

• Meðmæli á vörum, tónlist, bíómyndum og öðru efni

• Greining á því hvort póstur sé ruslpóstur eða ekki

• Sjálfvirk greining á því hvort efni sé höfundarréttarvarið

• Sjálfvirk yfirferð ritgerða

• Sjálfvirk greining á því hvort málgögn innihaldi

hatursorðræðu

• Flokkun á gögnum, tónlist, myndum, viðskiptavinum

• Tímaraðagreining

• …



Verkefni sem flestir telja að sé erfitt að leysa með 

núverandi tækni

•Spá fyrir um getu fólks í starfi

•Spá fyrir um hvar næstu glæpir munu eiga sér stað

•Spá fyrir um líkur á því að einstaklingur sé hryðjuverkamaður

•Spá fyrir um hvort börn muni verða fjárhagslega sjálfstæð á

fullorðinsaldri



1. Gagnrýni og almenn skynsemi
1. Hver mun njóta góðs af lausninni?

2. Hver gæti borið skaða af henni?

3. Hvaða félagslegu áhrif mun hún hafa?

4. Hvernig samræmast svör ofangreindra spurninga okkar gildum?

5. Leysir lausnin vandamál sem virðist okkur ómögulegt að leysa?

2. Tilraunir og endurteknar prófanir

3. Ráðgjöf og reynsla annarra

Takk fyrir!

Heilræði


