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Hva ML kan, hva ML ikke kan, og hva ML 
aldri vil kunne
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Selv jeg skjønner at han ikke har peiling

Så her trengs noe bedre
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Ketil Stølen?



Inspirasjonskilder
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• Professor i elektronikk, databehandling og statistikk 
ved Berkeley

• Tildelt John von Neumann medaljen i 2020 for 
"contributions to machine learning and data science"

• Sitater hentes fra: https://spectrum.ieee.org/stop-
calling-everything-ai-machinelearning-pioneer-says
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Michael I. Jordan

http://people.eecs.berkeley.edu/~jordan/



Hørt om Dreyfus?

• Alfred Dreyfus var en fransk artillerioffiser som var hovedperson i Dreyfus-saken, en 
av de mest omtalte rettsskandalene i verden.

• Feilaktig dømt for spionasje, Frankrike, 1894
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• Var Professor i filosofi ved Berkeley

• Berømt for boka "What Computers Can't 
Do" publisert i 1972

• Sitater hentes fra forordet til: "What 
computers still Can't Do" publisert i1992
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Hubert Dreyfus

https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Dreyfus



• Jervell har tidligere snakket om boka i 
denne seminarserien (Seminar 38 i 2018)
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Norsk oppfølger



Oversikt

• Begrepsavklaring
• Hva ML kan
• Hva ML ikke kan (ennå)

‒ Begrensning
‒ Algoritmer
‒ Superintelligens

• Hva ML aldri vil kunne
• Konklusjon
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Begrepsavklaring
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En klassifisering

• Klassisk KI: Modellering av tenkeprosessen
o Argumentasjon basert på fakta 

• Moderne KI: Modellering av læringsprosessen 
o Veiledet (supervised) læring
o Ikke-veiledet (unsupervised) læring

• "Fremtidens KI" (?): Forsterkende (reinforcement) læring 
o Læring basert på belønning og straff
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Hva ML kan
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ML kan mye

• Statens Vegvesen bruker bildeanalyse for å inspisere bruer: 
https://www.tu.no/artikler/bruker-droner-og-kunstig-intelligens-for-a-sikre-
bruene/470110

• Ruter bruker KI for kundeinnsikt: https://kollektivtrafikk.no/ruter-as-for-deres-
arbeid-med-ai-for-kundeinnsikt-og-saksbehandling/

• Bama bruker bildegjenkjenning for å finne kvaliteten på frukt: 
https://e24.no/annonsorinnhold/e/accenture/kutter-matsvinn-med-ai/

• Tre suksesshistorier blir presentert her (Schibsted, Ruter og Posten): 
https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/IKT/ikt-bloggen/norske-suksesshistorier-ved-
bruk-av-kunstig-intelligens/
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tu.no%2Fartikler%2Fbruker-droner-og-kunstig-intelligens-for-a-sikre-bruene%2F470110&data=05%7C01%7CKetil.Stolen%40sintef.no%7C14da208aeb7f440532f808dad6d22bff%7Ce1f00f39604145b0b309e0210d8b32af%7C1%7C0%7C638058495402384739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nxrUnClwVF8I4WHz4Z9Jys0SIPmWWD6nl134AWTCprY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkollektivtrafikk.no%2Fruter-as-for-deres-arbeid-med-ai-for-kundeinnsikt-og-saksbehandling%2F&data=05%7C01%7CKetil.Stolen%40sintef.no%7C14da208aeb7f440532f808dad6d22bff%7Ce1f00f39604145b0b309e0210d8b32af%7C1%7C0%7C638058495402384739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hSoRMoeM7OiB2MNrsAHitSDgB5k74XcEq5qRTX%2BWarY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe24.no%2Fannonsorinnhold%2Fe%2Faccenture%2Fkutter-matsvinn-med-ai%2F&data=05%7C01%7CKetil.Stolen%40sintef.no%7C14da208aeb7f440532f808dad6d22bff%7Ce1f00f39604145b0b309e0210d8b32af%7C1%7C0%7C638058495402384739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1ivL1CluYsSCt63shxG%2B0jYMt%2FO4VofSGpHjDqO8s20%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tekna.no%2Ffag-og-nettverk%2FIKT%2Fikt-bloggen%2Fnorske-suksesshistorier-ved-bruk-av-kunstig-intelligens%2F&data=05%7C01%7CKetil.Stolen%40sintef.no%7C14da208aeb7f440532f808dad6d22bff%7Ce1f00f39604145b0b309e0210d8b32af%7C1%7C0%7C638058495402384739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FeoCniK%2FdMlj9KlufLooQ%2FsTs%2FdrbkPQhP33fszTETU%3D&reserved=0


Og enda mye mer

• FutureReady bruker kunstig intelligens i sine chatbotter for opptrening av 
kundebehandlere: https://futureready.no/

• OpenAI har lansert ChatGPT en åpen demo av en chatbot basert på
forbedret/tilpasset utgave av GPT-3: https://openai.com/blog/chatgpt/
‒ GPT-3: produserer "menneskelig" tekst basert på dyp læring
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https://www.nrk.no/kultur/laerere-fortvilet-over-ny-kunstig-intelligens-1.16210580

https://futureready.no/
https://openai.com/blog/chatgpt/


Og ved SINTEF anvendes ML i utallige 
prosjekter

• For å finne ut om laksen er sulten: https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/avslorer-
sulten-laks-med-lydbolger/

• For å effektivisere produksjon av såpehalvfabrikata ved Unger Fabrikker: 
https://www.youtube.com/watch?v=8_oPbdo4GL0

• For datavalidering i forbindelse med vareproduksjon: 
https://www.youtube.com/watch?v=MhSnwPDnAh0

• For å lage flygende robotinspektører av kritisk infrastruktur: 
https://gemini.no/2022/11/robotinspektorene-kommer/

• For å forutsi glatte veier: https://www.nrk.no/trondelag/sintef-hjelper-nye-veier-a-
forutsi-kjoreforholdene-ved-hjelp-av-kunstig-intelligens-1.15919514
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https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/avslorer-sulten-laks-med-lydbolger/
https://www.youtube.com/watch?v=8_oPbdo4GL0
https://www.youtube.com/watch?v=MhSnwPDnAh0
https://gemini.no/2022/11/robotinspektorene-kommer/
https://www.nrk.no/trondelag/sintef-hjelper-nye-veier-a-forutsi-kjoreforholdene-ved-hjelp-av-kunstig-intelligens-1.15919514


Men det er også mye oversalg

AI, KI og ML er som fluepapir for oppmerksomhet, kunder og salg

Selgere snakker om KI uavhengig av om produktet bruker KI eller ikke

Og i det generelle tilfellet er det ganske mye som kan klassifiserer som KI
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Rent overordna kan KI defineres som 

• programvare som gir inntrykk av å være intelligent når den utføres

Og da er det jo mye som passer inn

16



Når man leser Dreyfus fra 1992

er det påfallende hvor oppdatert diskusjonen er rent teknologisk

• Nevrale nett, forsterkningslæring, etc. diskuteres i detalj
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Hvorfor i dag og ikke i 1990?

1) Vi har langt større beregningskapasitet

2) Vi har langt bedre data
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Hva ML ikke kan (ennå)
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Michael I. Jordan sier det som følger

Maskinlæring har i dag kun 
• "human-level competence in low-level pattern recognition skills"

Den er begrenset til 
• "imitating human intelligence, not engaging deeply and creatively"
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Han sier videre …

Kunstig intelligens er "nowhere near advanced enough to replace humans in many
tasks involving
• reasoning, 
• real-world knowledge, 
• and social interaction"
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Algoritmer
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Media omtaler algoritmer som et nytt 
fenomen

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/tiktoks-algoritmer-
drar-barn-inn-i-en-verden-av-ekstrem-trening-og-
vektnedgang-1.16183933
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Og de har visst allerede kontrollen

https://theconversation.com/algorithms-have-already-taken-over-human-decision-making-111436
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Vel, det har de ikke

• Algoritme var et av de første begreper jeg lærte som datastudent

• En algoritme ganske enkelt  (en matematisk representasjon av) et dataprogram

• Algoritmene lever ikke sitt eget liv og de er ikke intelligente i menneskelig betydning
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eller som påpekt av Michael I. Jordan

"People are getting confused about the meaning of AI in discussions of technology trends 
• that there is some kind of intelligent thought in computers that is responsible for the 

progress and which is competing with humans 

We don't have that, but people are talking as if we do"
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Superintelligens
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Singularitet og superintelligens

• Singularitet = en teknologisk hendelse der datamaskiner oppnår intelligens som på et 
tidspunkt overgår den menneskelige og deretter utvikler seg selv videre til en form 
for superintelligens
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Spådommer

• Ray Kurzweil: human-level AI in 2029, and a general technological Singularity in 2045

• Nick Bostrom reports that many leading researchers in AI place a 90% probability on 
the development of human-level machine intelligence by between 2075 and 2090.

https://www.kurzweilai.net/superintelligence-fears-promises-and-potentials

https://www.theguardian.com/books/2014/jul/17/superintelligence-nick-brostrom-rough-ride-future-james-lovelock-review

https://www.dataforeningen.no/superintelligens-bare-vas/

29



I følge Michael I. Jordan

"while the science-fiction discussions about AI and superintelligence are fun, they are a 
distraction"

Generelt, er vi mennesker veldig dårlige på å spå om fremtiden
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Hva ML aldri vil kunne
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Dataprogrammer har mange begrensninger

Det finnes uendelig mange matematiske funksjoner som dataprogrammer ikke kan 
beregne

Mange prinsipielt beregnbare matematiske funksjoner er vanskelig beregnbare i praksis
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Eksempel: Stoppeproblemet

• Det finnes ingen algoritme som i det generelle tilfellet kan avgjøre om et program 
terminerer eller ikke for en gitt input

• KI endrer ikke på det
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Faktorisering

• Mye eksisterende kryptering baserer seg på at store tall er svært krevende å 
faktorisere

• KI endrer ikke på det
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Men hva hvis vi får med kvantedatamaskiner

Utfører logiske operasjoner basert på kvantemekaniske prosesser
• Kalkulerer ved hjelp av qubits
• En qubit kan være i flere tilstander på en gang

• Veldig effektivt ved søking og faktorisering
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Og hva er effekten

• Et kvantedataprogram kan simuleres av en Turing-maskin - stoppeproblemet forblir 
uløst

• Mange funksjoner kan beregnes langt raskere. Det betyr for eksempel at
‒ Dagens konvensjonelle løsninger for asymmetrisk kryptering ikke skalerer
‒ En kvantedatamaskin kan finne den private nøkkelen for en offentlig nøkkel på kort tid
‒ Styrken til symmetrisk kryptering reduseres med 50 %
 F.eks. 128 bits symmetrisk nøkkel vil ha styrken til en 64 bits symmetrisk nøkkel av i dag

• Uansett, det vil fremdeles være mange innebygde begrensninger og skranker
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Konklusjon

• ML er i praktisk bruk som vi alle vet
‒ Langt bedre prosesseringskapasitet er en årsak
‒ Langt bedre data er en annen årsak

• Fremdeles er det først og fremst lavnivå mønstergjenkjenning som gjelder
• Og svært mye av argumentasjonen til Dreyfus fra 1992 er fremdeles gyldig
• Algoritmer er programmer og ingen ting annet
• Og spådommer skal vi være forsiktige med
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