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Brave new world





ROBOTER
Datamaskiner som 

agerer basert på AI 

og informasjon, både 
fysisk og i cyberspace

AI
Maskinlæring-
algoritmer fôret med 
og drevet av dataBIG DATA

Data, strukturert og 
ustrukturert, samlet i 

gigantiske datasentre

IoT
Et eksponesielt 
voksende nettverk av 
sensorer som samler 
telemetri om alt

Fire megatrender som blir drevet av hverandre



IoT





♪

Let’s get it on♫
♫







HUMAN, I WILL 

TOTALLY NOT 

TERMINATE YOU



Big Data



Hvor mye informasjon deler vi?

Kilder

https://edition.cnn.com/2016/06/30/health/americans-screen-time-nielsen/index.html

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WRL12345USEN 

https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/

• Du bruker 10 timer og 39 

minutter av hver dag foran 

en skjerm

• Hver dag produserer hver av 

oss ca. 700 MB med 

informasjon

• Det er ca. 1 Encarta med 

data om deg selv og ditt liv 

hver dag



Informasjon er den nye oljen



Artificial Intelligence (AI)



Artificial Intelligence

NEURAL NETWORKS
Push det resulterende neurale nettverket
til en robot – f.eks. en selvkjørende bil

MACHINE LEARNING
Dataene kjøres gjennom en lærende algoritme
som kan ekstrahere informasjon fra dem

PROCESSING
Data prosesseres for å kunne forstås av en
maskin

DATA
Masse, masse, masse





Hvorfor tilbyr Amazon innpakking i gavepapir?



BLEEP. BLOP.

#TotallyNotRobots





Menneskelignende roboter



Menneskelignende roboter - redux



Menneskelignende roboter - redux



Flink robot – Slem robot – Terminator



Fremtiden



Din jobb er å trene fremtiden

2. Å trene roboter

Lønn:

• Kattevideoer

• Statusoppdateringer fra din 
rare onkel

• Målrettet annonsering for de 
skoene du Googlet men 
allerede har kjøpt

• Donald Trump

1. Din vanlige jobb

Lønn:

• For lite, men fint å få dra på 

konferanse!

Du har to jobber:



Å manipulere roboter (og deres eiere)

• Hvis du kan trene en robot til 

å «do good», kan du lure 

den til å «do evil»

• Er det svindel om du lurer en 

robot?

• Hvem eier risikoen?



Fremtidens cyber crime vil utnytte disse 

megatrendene – men det kan dere også



Hvordan kan dere hjelpe?

Som profesjonelle

• Verifiser (test!) sikkerhet og 

personvern

• Lobbyer for regulering

• Følg GDPR

• Kontroller tredjeparter

• Bygg et selskap som gir oss

muligheten til å dele vår 

viktigste, mest personlige 

informasjon på en sikker og 

transparent måte

Privat

• Bruk separate online 

identiteter for jobb, lek og 

«alt annet»

• Separer dine «smart devices» 

fra resten hjemme

• Bruk én leverandør

• Sikkerhetsoppdater!



transcendentgroup.com


