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Dagligdags bruk av maksinlæring…språk-AI modeller
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Interessante aspekter ved språk-AI

• Basert på et dypt nevrale nettverk (DNN) med milliarder av parametere

• Parametere representerer viktigheten til input variabler for å predikere output

• DNN kan oversette mellom mange språk

• I dag er det umulig å forklare oversettelsesprosessen som prinsipper/regler 

som mennesker kan forstå
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Sagar og Phu i en nesten selvkjørende Tesla
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På vei til Raufoss industriparken…
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Objektgjenkjennings-AI: frukt av maskinlæring som 
blir brukt av Tesla…

"Enhanced object detection for autonomous vehicles based on field view." U.S. 

Patent Application No. 16/703,660.
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Tesla bremser feil noen ganger…sa Phu

Phu vil mestre selvkjørende oppførsel fordi det kan være et spørsmål om liv og død...
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ChatGPT: Hvordan kan jeg øke laktatterskelen i 
roing?
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Svar fra ChatGPT var overraskende relevant

• Intervalltrening i nærheten av 

laktatterskel

• Styrketrening

• Langdistanseroing i moderat 

intensitet

• Kosttilskudd som natriumbikarbonat 

og beta-alanin
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ChatGPT: How did you figure that out?

As a large language model trained by OpenAI, I do not have personal experiences or 

direct knowledge of specific topics. Instead, I am designed to generate responses based 

on the input I receive and the vast amounts of text data that I have been trained on. In 

this case, my response was generated based on my understanding of the concepts of 

lactate threshold and rowing, which I was able to generate based on the information 

provided in the prompt and my training. I do not have the ability to browse the internet 

or access external information, so all of my responses are based on the information I 

have been trained on.
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Vi blir stadig mer omringet av svarte bokser
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"Explanations forever!"  - Menneskerettighet
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Oversikt

• Tolkbar AI

• Selvforklarbar AI

• Konklusjon
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Tolkbar/Interpretable AI – hvordan åpne en
svart boks?
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Et eksempel på en svart boks…

Katt

Hund

Dypt nevrale nettverk
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Kan vi forklare en prediksjon med en enkel
lineær modell? 

Uforklarbar svart boks Forklarbar lineær modell
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Kan vi forklare hvorfor det bare er en hund 
med en enklere lineær modell?

Input bilde

Katt

Hund

Dypt nevralt nettverk
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Kan vi forklare hvorfor det bare er en hund med en 
enklere lineær modell?

Input bilde

Katt

Hund

Dypt nevralt nettverk

Steg 1. Trekke ut superpiksler fra bildet
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Input bilde

Katt

Hund

Dypt nevralt nettverk

Steg 2. Generer tilfeldige perturbering av superpiksler og lagre outputer fra DNN

Kan vi forklare hvorfor det bare er en hund med en 
enklere lineær modell?
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Steg 3. Beregn avstanden mellom originalbildet og perturberte bilder

Katt

Hund

Avstand mellom 

superpiksler er 

parametre

(betydning)

w1, w2,…

Kan vi forklare hvorfor det bare er en hund med 
en enklere lineær modell?
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Steg 4. Vi tilpasser en enkel lineær modell med input, prediksjoner og parametre

Katt

Hund

Kan vi forklare hvorfor det bare 
er en hund med en enklere lineær modell?
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Kan vi forklare hvorfor 
det bare er en hund med en enklere lineær modell?

Steg 5. Vi finner de mest relevante superpikslene for en prediksjon
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Personlig erfaring - prediksjon av ventilasjon i l/m fra bevegelsen til brystkassen
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Personlig erfaring - prediksjon av ventilasjon i l/m fra bevegelsen til brystkassen

Ventilasjon i 
liter/min fra 
ansiktsmasken

Betydningen til ulike mønstre i brystkassebevegelsen

25



Lokal og lineær tilnærming er rask, men kan ikke gi statistiske garantier
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Spilleteori og Shapley-verdier

Hva er gjennomsnittlig marginalt bidrag fra input-variablene?
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Lokal forklaring: Hva er bidraget fra hver input-
variabel til en prediksjon?
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Global forklaring: Hvilke input-variabler er generelt 
de viktigste for modellens prediksjoner?
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Erfaring fra EU-prosjekt– hva forårsaker 
verktøyslitasje?

Broachingverktøy

koster flere tusen euro!
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Erfaring fra EU prosjketer – hva forårsaker 
verktøyslitasje?

Slitasje (mm)
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Erfaring fra EU-prosjekter – hva forårsaker 
verktøyslitasje?

Mulighet for å 

dempe vibrasjoner 

ved riktige akser
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Oversikt

• Tolkbar AI

• Selvforklarbar AI

• Konklusjon
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Tolkning av samme oppførsel kan variere

Rashomon Effect

(avledet fra 1950-filmen Rashomon, Akira Kurosawa der en vedhogger, banditt 

og mannens kone deler sine beretninger om drapet av en samurai)

Rashomon-effekten oppstår når det finnes mange forskjellige forklaringer
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Dype nevrale nettverk er bare en stor "interpolator"

Dobbel nedstigningsfenomen (double descent) i maskinlæring
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Vi tror på forskjellig mennesker fordi de kan 
forklare seg selv…
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Kan AI forklare seg selv?

Prediksjon

Uvisshet i prediksjon

Forklaring
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Kan AI forklare seg selv?

Prediksjon

Uvisshet i prediksjon

Forklaring
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Hva er uvisshet?

Prediksjon + standardavvik
Lav konfidens

Høy konfidens
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Uvisshet i prediksjoner i videoer
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Hvordan kan vi estimere uvisshet?

{prediksjon, 
standardavvik}
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Uvisshetsestimering – test time augmentation

{prediksjon, 
standardavvik}

+ meningsfull Δ
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Hva kan være meningsfull Δ i input?

43



Uvisshetsestimering – tilfeldig drop-out av 
nevroner

{prediksjon, 
standardavvik}
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Uvisshetsestimering – tilfeldig drop-out av 
nevroner Drinking Alcohol Blocks a 

Chemical in the Brain 
That Promotes Attention
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Uvisshetsestimering – Ensemble-læring

{prediksjon, 
standardavvik}
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Uvisshetsestimering – Ensemble læring
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Uvisshetsestimering – Bayesisk maskinlæring

{prediksjon, 
standardavvik}



Kan AI forklare seg selv?

Prediksjon

Uvisshet i prediksjon

Forklaring
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Forklaring er også en prediksjon

Sykdom

Forklaring

Forklaring

Sykdom50



Oversikt

• Tolkbar AI

• Selvforklarbar AI

• Konklusjon
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Konklusjon

• Det er to hovedretninger i XAI: tolkbar AI og selvforklarlig AI (inkludert 

uvisshetsestimat)

• Forklarbar-AI har stor forretningsverdi, ikke bare nødvendig for å følge GDPR

• Det er utviklernes ansvar å sikre at AI er forklarbar, men en forbruker har rett 

til forklaring

• Det er på høy tid å opplære AI-kvalitetssikrer (validator) i universiteter og 

bedrifter. Lær ferdigheter som AI-testing og XAI av AI-modeller
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Technology for a better society


