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Hva er egentlig 
Maskinlæring 

og 
Kunstig intelligens?



Norsk Regnesentral

• Anvendt oppdragsforskning

• Blant Europas største innen statistisk modellering og maskinlæring

• Oppdrag i statistikk / maskinlæring for ca 90 MNOK pr år

• Ca 100 kunder årlig

Forskningsresultater som brukes og synes!







Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi 

datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons.[1]

Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram 

med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk, statistikk, 

psykologi, nevrologi og lingvistikk. 

Wikipedia:

https://no.wikipedia.org/wiki/Datamaskin
https://no.wikipedia.org/wiki/Dataprogram
https://no.wikipedia.org/wiki/Intelligent
https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_intelligens#cite_note-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Informatikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Matematikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Statistikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Psykologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Nevrologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Lingvistikk




Kunstig intelligens

Intelligent robots making intelligent decisions

Computers making intelligent decisions

Computers comparing a given situation with 

historical ones to make the best decision

Computers making decisions based on rules 

computed from historical data

Computers making decisions using machine 

learning and statistical modelling for            

prediction and classification





Hva er tilfeldighet?

Norsk strand Italiensk strand

Ikke tilfeldig Tilfeldig



Hva skal Per betale for bilforsikring?



Statistics is a service science.

Vi sammenligner med andre / historikk



Statistics is a service science.

Statistisk modellering vs. Maskinlæring

Sannsynlighet for skade

= 

a + (b x kjønn) + (c x alder) + (d x biltype) + (e x hk) + …

Sannsynlighet for skade

= 

Datastyrt funksjon av egenskaper



Statistics is a service science.

Statistikk og maskinlæring



Bruk av begrepet kunstig intelligens 

REGLER

BEREGNING AV 

SANNSYNLIGHETER BRUKT 

TIL KLASSIFIKASJON



The Guardian, 29.05.2018





Hvor mange passasjerer har NSB?

▫



Behøver ikke telle alle (dyrt å telle!)

STATISTISK 

MODELL



Hvor mye fisk er det i havet?

Data fra fiskerier

Forskningstokt, 

akustikk

Biologiske 

modeller



Det mystiske Deep Learning



Suksessområder for deep learning

Bilder Tale

Tekst



Store deep learning prosjekter



Dagens Næringsliv 1.5.2017



Prediksjon av mislighold

24
Deep learning







“Kunstig intelligens forutser kunde-

avgang med 99,7 % nøyaktighet”



Unngå overtilpasning

En veldig kompleks modell vil 

alltid kunne tilpasses dine 

historiske data godt, men kan 

ha lav prediktiv verdi!

Man må splitte data til trening 

og til validering.



Data kan ikke trylle

KUNSTIG 

INTELLIGENS 

FJERNER IKKE 

TILFELDIGHET



Segmentering av kunder

15% sjanse for skade 1% sjanse for skade
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