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Framtíðin er gagnadrifin. 
Framtíðin er snjöll.



...og hún er líka sjálfvirk



Ferlar, vörur og þjónustur eru og 
verða í auknum mæli drifnar áfram af 

gagnadrifnum, snjöllum og 
sjálfvirkum lausnum









Þessar lausnir leysa oft 
verkefni sem áður var 
ómögulegt að leysa án 
aðkomu mannlegrar 
greindar...vitsmuna.



Lausnir sem ...

- sjá og lesa

- spá og taka ákvarðanir

- greina mynstur og frávik

- drífa sjálfstæð og markmiðsdrifin kerfi (autonomous goal driven systems)

- eiga samtöl og samskipti við fólk

Tæknin verður sífellt áreiðanlegri, aðgengilegri og hagkvæmari og er þegar 
farin skila fyrirtækjum og stofnunum um allan heim virði.






vélar knúnar gufu, jarðefnaeldsneyti eða 
rafmagni leysa í auknum mæli verkefni sem 

áður hefðu krafist vöðvaafls


vélar knúnar af kóða og gögnum leysa í 
auknum mæli verkefni sem áður hefðu krafist 

vitsmuna

20. öldin

21. öldin



1. Gagnasöfnun 2. Gagnastreymi 4. Útreikningar 
(reiknirit)

5. Prófanir, 
bestun og 
ákvarðanir 
(innleiðing)

6. Lærdómur

Ferlið leitar í átt að sífellt meiri sjálfvirkni

Gagnadrifin lausn samanstendur af nokkrum 
samliggjandi skrefum sem mynda ferli...

3. Gagnaundir-
búningur 7. Árangursmat



Markmið A

Markmið B

Markmið C

stafrænir

snertifletir

Gagnadrifið og sjálfvirkt ferli:

'More like this' hnappurinn

4. Útreikningar
Sérsniðin 

meðmæli og 
skilaboð 


(5. Ákvarðanir)

6. Lærdómur

Gagna-
geymsla

1. Gagnasöfnun

Efnisveita
2. Gagnastreymi

7. árangursmat

3. Gagnaundir-
búningur

Gögn frá 3ja 
aðila: IMDB

5.
 P

ró
fa

ni
r

More like 
this?













Tæknin hoppar yfir gjána (chasm)



Fyrirtæki eru að þróa nýtt rekstrarmódel

Meiri gögn

Betri 
reiknirit

Betri 
þjónusta

Meiri notkun

"...scaleable decision engine that powers the 
digital operating model of the 21st century firm"

Reiknirit umbreyta innri og ytri gögnum 
með kerfisbundnum hætti í þekkingu 
(predictions, insights, and choices) sem 
hagnýtt er með sjálfvirkum hætti við 
ákvarðanatöku (operational actions) með 
sífellt betri árangri.

Heimild: Competing in the age of AI

"The AI factory"

Þegar í notkun hjá leiðandi 
tæknifyrirtækjum.

Tæknin verður sífellt ódýrari, áreiðanlegri 
og aðgengilegri.


Reynsla og þekking safnast upp.

Tæknin fer yfir gjána og nær til 
meginþorra fyrirtækja.

The AI factory







Hagnýtin
g í stafrænum heimi

Hagnýtin
g í raunheimum

Stafræn umbreyting

"The AI factory"

Gagnadrifnar og snjallar lausnir...



Framvindan er vel þekkt

Gagnasöfnun

Stafrænir innviðir 
(umbreyting)

Gervigreind og snjallar lausnir

Sjálfvirkni Gagnadrifnar þjónustur

snjallvæðingstafræn umbreyting
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snjallvæðing

Snjallvæðing á Íslandi
Boltinn er farinn að rúlla og á næstu 
misserum mun samkeppnishæfni í 
meira mæli byggja á hagnýtingu gagna í 
snjöllum lausnum.


- afla tekna 

- lækka kostnað

- draga úr sóun 

- minnka áhættu og óvissu

- einfalda og sjáfvirknivæða ferla

- bæta upplifun og auka virði 
þjónustunnar

- drífa áfram ný viðskiptamódel


...styðja við markmið framsækinna 
fyrirtækja og stofnana með ábyrgum 
hætti.








Víti til að varast

Alexander Nix frá Cambridge Analytica í Hörpu haustið 2017

Alexander Nix í kröppum dansi vorið 2018



Siðferði - Ethical AI

Þegar við sjálfvirknivæðum óréttlátar 
ákvarðanir og viðhöldum þannig óréttlæti 
sem fengið hefur að þrífast en á stærri 
skala en áður.

Þetta getur gerst þegar við þróum lausnir 
á grundvelli gagna sem endurspegla 
heiminn eins og hann VAR og ER en 
endurspegla ekki endilega heiminn eins 
og við viljum hafa hann.



Umhverfið

Markaðurinn

Fyrirtækið

1. Stefna

2. Aðgerðaáætlun

Hvernig ætlum við að 
hagnýta gagnadrifnar lausnir í 

starfseminni?

Hvernig komumst við 
þangað?

Rýnum í umhverfið, markaðinn og 
fyrirtækið sjálft þar til við komumst að 
kjarna málsins og getum svarað 
spurningunum af öryggi.

Við mælum með að fyrirtæki og stofnanir svari 
grundvallarspurningum áður en haldið er af stað



Við erum sem sagt búin að átta okkur á því að tæknin sem hér um ræðir er smám saman að ná 
almennri útbreiðslu og hagnýtingartilfellin og tækifærin til að skapa virði eru óteljandi.


Tæknin verður sífellt ódýrari, áreiðanlegri og aðgengilegri og hentar nú fyrirtækjum og stofnunum af 
öllum stærðum og gerðum. 


Þetta er ekki spurning um hvort hún verður hagnýtt heldur hvenær og hvernig. 


Því fyrr því betra því þetta er langhlaup en ekki sprettur þar sem tækni, fólk og ferlar koma við 
sögu. Hin tæknilega útfærsla er bara ein hlið á þessu verkefni.

 

Og þau sem ná að tileinka sér tæknina snemma með skynsamlegum hætti geta náð 
samkeppnisforskoti sem erfitt er fyrir aðra að ná.

Samantekt



Eftir munu standa fyrirtæki sem hafa náð tökum á tækninni... 



Sími 693 0100         www.datalab.is

Takk fyrir
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