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Í byrjun !essa mána"ar
hófst áhugaver"ur og
fró"legur sumarskóli hjá
gervigreindarsetri Há-

skólans í Reykjavík. Skólann
sækja vísindamenn, dokt-
orsnemar og n#doktorar frá níu
löndum, svo sem Rússlandi,
Bandaríkjunum, $#skalandi,
Ástralíu og Indlandi. Skólinn er
a" sögn Kristins R. $órissonar,
dósents og umsjónamanns
skólans, átak til a" snúa aftur a"
upprunalegu hugmynd manna
um hlutverk gervigreindar og
möguleika hennar á a" sk#ra
hva" greind í raun er. „Skólinn
hjá okkur hefur !á sérstö"u a"
hann beinir sjónum manna á
almenna gervigreind, frekar en

n#tingu gervigreindartækni til
sértækra lausna. $róunin hefur
veri" sú innan svi"sins a" menn
hafa einblínt um of á hagn#t-
ingu gervigreindar og gleymt
upprunanum, sem er a" vinna
a" !ví a" búa til kerfi sem nálg-
ast náttúrulega greind, og jafn-
vel skáka henni. $a" má segja
a" vi" séum a" fara a" rótum
gervigreindar, sem er a" stefna
a" mannlegri greind og jafnvel
lengra,“ segir Kristinn en
markmi" skólans sem lauk á
mi"vikudaginn var a" nem-
endur og kennarar reyni a"
svara spurningunni hvernig
hægt sé a" skapa almenna
greind.

Allir menn vilja hugsa sjálf-

stætt og draumurinn um a"
vera frjáls hefur broti" hlekki
alræ"isstjórna og einræ"isherra
um allan heim í gegnum sög-
una. Markmi" !eirra sem vinna
a" gervigreind er a" gera vélar
færar um a" taka sjálfstæ"ar
ákvar"anir og !annig á vissan
hátt a" frelsa !ær frá einföldum
skipunum. „Gervigreind er í
raun og veru öll sú starfsemi
sem mi"ar a" !ví a" gera vélar
færar um a" vinna flókin verk
sem vi" látum !ær fá. Mark-
mi"i" er a" ná öllum helstu
!áttum mannlegrar greindar a"
mestu leyti inn í vélina, svo sem
skynjun og skilningi á umhverfi
og hæfileikanum til a" ver"a
stö"ugt betri í !ví sem tekist er

á hendur. Ef !a" tekst erum vi"
me" mjög öflugt verkfæri í
höndunum,“ segir Kristinn en
hann segir lokamarkmi"i" vera
a" búa til vélræna greind sem
getur hjálpa" okkur, e"a á eigin
sp#tur, hanna" næstu útgáfu af
sjálfri sér. „Ef okkur tekst !etta
eru vi" búin a" skapa hringrás
sem ekki sér fyrir endann á. Í
!essu felst gífurlegur kraftur og
vi" viljum geta beisla" hann
okkur í hag.“

Ó!arfi a" óttast gervigreindina
Flestir hafa sé" kvikmyndir e"a
sjónvarps!ætti !ar sem tölvur og
vélmenni reyna a" taka yfir e"a
hafa vit fyrir mönnum. $ví hljóta
margir a" spyrja sig hvort skyn-
samlegt sé a" gera tölvur greind-
ari og sjálfstæ"ari en !ær eru nú
!egar. „$etta er alltaf fyrsta og
önnur hugsun sem sk#tur upp
kollinum hjá fólki !egar ég segi
!ví hva" ég geri og a" hverju vi"
stefnum. Í raun og veru erum vi"
bara a" framlei"a verkfæri eins
og hamar e"a vélsög, hvorugt
!essara verkfæra hefur teki" yfir
heiminn enn !rátt fyrir a" vera
fjöldaframleitt og dreift um allar
jar"ir,“ segir Kristinn. En hvorki
hamarinn né vélsögin hefur
sjálfstæ"an vilja. „$a" hafa ekki
vélarnar okkar heldur, a"
minnsta kosti ekki í !eim skiln-
ingi sem flestir myndu leggja í
!a" hugtak. $etta eru í raun
verkfæri. $ær eru til dæmis allar
há"ar rafmagni og batteríin
myndu klárast fljót ef !ær ætla
a" taka yfir heiminn. Jafnframt
er mjög au"velt a" sjá fyrir hva"
okkar vélar gera, eins og í raun
heg"un tölva almennt. Áhyggjur
manna eru áratugum ef ekki
hundru"um ára á undan sér. Til

a" setja !etta í samhengi vi"
ógnir nútímans má nefna líf-
fær"i, !ar sem orsakasamhengi
!ess a" hleypa erf"abreyttri
plöntu út í náttúruna skapar
miklu meiri óvissu en nokkurn
tíman heg"un vitvélar inni á
rannsóknarsetri hjá okkur.“
Áhyggjur af gervigreind eru !ví
ástæ"ulausar a" mati Kristins

Gervigreind í daglegu lífi
Fæst gerum vi" okkur grein fyrir
!ví a" gervigreind gerir okkur
lífi" léttara á hverjum degi og
!áttur !ess í lífi okkar er a"
aukast hægt og bítandi me"
hverju árinu. „Augljóst dæmi er
t.d. ryksugan sem ryksugar
íbú"ina okkar sjálf á me"an vi"
erum í vinunni. $a" má líka
finna gervigreind í !vottavélum
!ar sem vélin ákve"ur sjálf
hversu miki" !arf a" gera. $á
hefur bílai"na"urinn tileinka"
sér gervigreind t.d. í abs-
bremsubúna"i en !ar skynjar
kerfi í bílnum heg"un brems-
anna og dekkjanna.“ N#justu

A! gefa
tölvum 
mannlega
greind 
Gervigreindarsetur Háskólans 
í Reykjavík vinnur a! "ví a! gefa 
tölvum mannlega greind til a! leysa
flóknari verkefni og au!velda 
manninum lífi!.
Vilhjálmur A. Kjartansson vilhjalmur@mbl.is
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Til sölu vir!ulegt og fallegt 581 fm.
einb"lishús á stórri skógi vaxinni ló! me!
skemmtilegri a!komu mi!svæ!is í borg-
inni. Í húsinu eru nú stórar og fallegar
stofur, eldhús, 3 ba!herbergi, fjölmörg
herbergi, í#róttasalur, heitur pottur, gufa,
miki! geymslur"mi, #vottahús o.fl. Húsi!
stendur á 2.300 fm skógi vaxinni ló!
og #ví fylgir einnig önnur samliggjandi
3.700 fm ló!, einnig skógi vaxin. Hægt
væri a! skipta húsinu upp í nokkrar
íbú!ir. Ló!in er einstök me! tilliti til sta!setningar og stær!ar og b"!ur upp á
"miskonar tækifæri til uppbyggingar. Hugmyndir a! skipulagsbreytingum til a! fá
a! byggja á ló!inni, t.d. íbú!ir e!a gistihús, hafa fengi! jákvæ!ar undirtektir hjá
skipulagsyfirvöldum borgarinnar. $etta er eign sem b"!ur upp á mikla möguleika
fyrir stórfjölskylduna, fjárfesta, byggingaverktaka, félagasamtök, sendirá! ofl.

Uppl!singar gefur A"alhei"ur Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali:
GSM 893 2495 - adalheidur@stakfell.is
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dæmi um gervigreind eru andlits-
skynjun í stafrænum mynda-
vélum, sem stillir fókusinn eftir
!ví hva" er langt í næsta andlit og
#miss konar árekstrabúna"ur í
bílum sem grípur jafnvel inn !eg-
ar stefnir í óefni. „Vi" erum a"
leita a" almennum a"fer"um til a"
gera vélar sveigjanlegri og leita a"
möguleikum til a" gera fleiri ferla
sjálfvirkari.“

A! kenna tölvunni a! tala
Eitt af rannsóknarverkefnum
Kristins, og rannsóknarsvi" sem
vitvísindamenn telja mikilvægt
greindum vélum framtí"arinnar,
eru kerfi sem hafa til a" bera til-
finningu fyrir eigin tilvist og um-
hverfi. Slíkt kerfi gæti hugsanlega
lært tungumál og myndi !ví auka
sjálfstæ"i sitt gífurlega. „Vi" höf-
um unni" a" !ví í mörg ár a"
kenna tölvum a" tala en !a" er
langt í land. $ær a"fer"ir sem vi"
erum a" !róa eru enn of einfaldar
og slaga ekkert í mannlega færni
hva" var"ar nám tungumáls,“
segir Kristinn en a" hans mati eru

miklir hagkvæmir möguleikar
fólgnir í !ví a" tölvur geti skili"
tungumál betur. „$etta sn#st ekki
bara um a" breyta hljó"i í or" !ví
skilningurinn liggur ekki í or"-
unum heldur hvernig vi" tengjum
!au vi" umhverfi" og markmi"
!ess sem talar !au og !ar liggur
hundurinn grafinn.“ Kristinn
hefur !ó veri" a" vinna a" !róun
öflugra kerfis !ar sem tölvan lærir
m.a. út frá s#nidæmum. „Vi"
munum sjá verulegar framfarir
vegna kerfisins sem er í !róun hjá
okkur núna, á næstu árum en !a"
er rétt a" skrí"a núna út úr gervi-
greindarsetrinu. Verkefni" er
styrkt af Evrópusambandinu og
telur sex háskóla og fyrirtæki
ví"svegar í Evrópu. Hlutverk
sumarskólans er me"al annars a"
kynna ni"urstö"ur !ess. $ar sem
kerfi" og a"fer"afræ"in sem vi"
höfum !róa" er mjög ólíkt !ví
sem a"rir eru a" beita og mun !a"
taka a" minnsta kosti tvö ár a"
koma út vísindaefni sem l#sir
!essu verkefni í kjölinn,“ segir
Kristinn a" lokum.

Morgunbla!i!/Ómar

’Áhyggj-
ur af
gervi-

greind eru !ví
ástæ"ulausar
a" mati Krist-
ins

Laxvei"imenn hafa margir hverjir veri" !ungir á brún !a" sem
af er sumri. Vei"in hefur veri" mjög treg, árnar vatnslitlar,
líti" af laxi og hann smár. „Ég mann ekki eftir !essu svona
slæmu,“ sag"i ágætur vei"ima"ur sem ég hitti í Bú"ardal og

hann hélt áfram.
„Ég hef veri" hérna í Laxánni nú í ein fjögur ár, !etta hefur aldrei

veri" svona slappt,“ sag"i vei"ima"urinn og hélt áfram a" dæla olíu á
bílinn sinn. Já, menn eru fljótir a" gleyma, vi" sem stunda" höfum
laxvei"ar í áratugi vitum mætavel a" !a" eru miklar sveiflur í laxvei"-
inni eins og í ö"rum vei"um. Laxvei"ar undanfarin ár hafa gengi"
einstaklega vel. Ári" 2008 var metár, en !á veiddust 84.214 laxar, !a"
er grí"arlega mikil vei"i ef !a" er haft í huga a" me"alvei"in í íslensk-
um ám er líklegast um 46.000 laxar. Í fyrra veiddust 55.706 laxar,
2010 74.961 laxar og ári" 2009 var
vei"in nánast sú sama e"a 74.408
laxar. Í !essu sambandi er rétt a"
minna á a" ári" 1990 veiddust a"-
eins 29.443 laxar, ári" 2000, 27.257
laxar. 

Undanfarin ár hefur laxvei"i
breyst talsvert hér á landi, fari" er
a" vei"a meira á flugu en var gert
bara fyrir svona 10 árum, ári"

1996 byrju"u vei"imenn a" vei"a
og sleppa laxi og er sú !róun í
sókn. 

$á vei"ast æ fleiri laxar í svoköllu"um hafbeitarám, í !ví sambandi
mætti nefna Rangárnar.

A" mörgu er !ví a" hyggja í !essum efnum, en sérfræ"ingar og
vanir vei"imenn eru !ó sammála um a" !a" eru skilyr"i í hafinu sem
hafa úrslita!#"ingu hva" var"ar vöxt og vi"gang laxins. Í ár er laxinn
frekar r#r og smár, !á er tali" a" vei"in sé líklegast um 40% minni nú
en í fyrra. Skilyr"i í hafinu hafa !ví veri" laxinum erfi", vi" bætist svo
kalt vor og !urrkar. $egar vei"i er treg ræ"a vei"imenn !a" gjarnan
sín á milli hverjar séu helstu ástæ"urnar fyrir tregari vei"i. 

Me"al !ess sem tínt hefur veri" til er aukin makrílgengd hér vi"
land. 

Ekki eru !ó neinar vísbendingar um a" svo sé enda var frábær lax-
vei"i hér í fyrra !rátt fyrir ekki minni makrílgengd vi" strendur
landsins er nú er. Hl#indin í sumar og vatnsskortur á au"vita" sinn
!átt í tregari vei"i. $a" er hinsvegar laxinum lífsnau"synlegt a" ganga
í árnar, hann br#st !ví upp árnar !ó a" vatnslitlar séu. Ef hann kemst
alls ekki upp ána bí"ur hann í ósnum !ar til vatn vex í ánni. Ágæt
laxvei"i hefur oft veri" undanfarin ár !ó svo a" hl#tt hafi veri" í ve"ri
og árnar vatnslitlar, í !ví sambandi mætti nefna sí"astli"i" sumar. $á
hafa augu manna beinst a" netavei"inni, sem kunnugt er eru engar
netavei"ar heimila"ar í sjó hér vi" land og er !ví öll laxvei"i í net í
ferskvatni. Í fyrra veiddust tæplega 8.500 laxar í net, flestir voru
veiddir í $jórsá e"a 4.945 laxar. Laxvei"ar í net eiga í vissum tilfellum
fyllilega rétt á sér, !a" er a" segja ef vei"arnar eru sjálfbærar og ekki
er au"velt a" koma vi" stangavei"um á svæ"inu. 

Hentugt er !ví a" stunda netavei"ar í $jórsá, hinsvegar er !a" vafa-
mál hvort rétt sé a" stunda netavei"ar í Hvítá – Ölfusá. Allavega væri
rétt a" leggja ekki net í !essar ár fyrst á vei"itímanum til a" gefa
stórlaxinum tækifæri a" ganga upp árnar. Mikil eftirspurn er eftir
villtum laxi í verslunum og á veitingahúsum, br#nt er !ví a" villtur
lax sé á marka"num, !a" stu"lar me"al annars a" !ví a" vei"imenn
ver"a frekar fúsir til a" sleppa veiddum laxi aftur í ána. 

Laxvei"i í net hefur veri" afar treg !a" sem af er sumri, !a" treg a"
netavei"ibændur hafa hætt vei"um. $a" er !ví bitur sta"reynd a" !a"
er miklu minna af laxi í ám landsins en undanfarin ár. Vi" gætum
jafnvel átt von á a" !a" yr"i treg vei"i í íslenskum ám næstu fjögur til
fimm árin. Vi" !essu er líti" a" gera, svona eru nú duttlungar náttúr-
unnar, vi" !ekkjum !etta hva" var"ar a"ra vinsæla brá", rjúpuna. 

Áleitin spurning er hinsvegar hva"a áhrif minnkandi vei"i næstu ár
muni hafa á sölu vei"ileyfa. Vei"ileyfi hafa hækka" talsvert í ver"i á
undanförnum árum, vei"ileyfasalar hafa bo"i" ótrúlegar fjárhæ"ir í
bestu árnar, !a" háar upphæ"ir a" flóki" er a" átta sig á !ví hvernig
dæmi" geti gengi" upp. $á eru bygg" íbur"armikil vei"ihús sem oft á
tí"um er erfitt a" sjá hvort nokkur !örf sé fyrir. Lágt gengi krónunnar
hefur au"velda" sölu vei"ileyfa í íslenskar ár. Horfur eru !ví á a"
minnkandi vei"i, hækka" gengi krónunnar, lækkandi gengi evrunnar
og lítill hagvöxtur í Bandaríkjunum geti or"i" til !ess a" verulega
dragi úr sölu vei"ileyfa til erlendra vei"imanna. Til lengri tíma liti"
gæti !a" or"i" til !ess a" ver" á vei"ileyfum í betri laxvei"iár landsins
ætti eftir a" lækka. 

Leyndardómar
laxvei!anna

’Hentugt er !ví
a" stunda neta-
vei"ar í #jórsá,

hinsvegar er !a"
vafamál hvort rétt sé
a" stunda netavei"ar
í Hvítá – Ölfusá.

Lax
Sigmar B. Hauksson


