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INTE om Turing Testet



INTE om att robotar kan ta över



Även om de gradvis faktiskt tar över…



Våra datorer blir allt mer “intelligenta”



Programvaran blir mer adaptiv

(c) Volvo Cars



AI blir komponent/interface till system



Träna program, inte skriva dem



Vad utmärker AI?

“AI = the science & engineering of 
making intelligent machines, especially 

intelligent computer programs” 
— John McCarthy

Q. Vad är intelligens? 
A. Kognitiva delen av att uppnå mål. Olika sorters och nivåer 
av intelligens finns hos människor, djur och vissa maskiner.

Q. Definiera intelligens utan referens till människor! 
A. Svårt för finns många mekanismer vi ännu ej förstår och 

därmed inte kan “härma”.



Vad utmärker Machine Learning?

“ML = field of study that gives 
computers the ability to learn without 

being explicitly programmed.” 
— Arthur Samuel, 1959



Programvaran har annan form

Kodgranskning?!

Code coverage?!



Antalet möjliga inputs & outputs ofta större

Testarna förutsåg inte alla 
möjliga I/O’s



Svårare skapa/hitta testdata

Sammanhängande & 
Synkroniserad bild?

Simulera omvärlden och 
fejka sensorernas syn



Ofta saknas test orakel

3^(19*19) olika positioner, 
hur bra är varje?

Meta-morfisk test: Gör position 
sämre och kolla output

Delta testning: Testa mot 
tidigare versioner / själv



Gradvis testning (och träning)

Testa konstigare & fler 
situationer i “simulator”

Prioritera senare testning



AI är inte bara ML och Neutrala Nät

from Pedro Domingos, “Master Algorithm”, 2016



Sammanfattning

- Vi vet inte riktigt vad AI är men ändå del av våra system 
- ML just nu hetaste AI-området, men finns andra 
- Testning blir viktigare när system innehåller AI 

- AI-program har annan form => svårt att granska 
- Kontinuerlig testning under utveckling/träning 
- Svårare skriva orakel, beror på exakt indata 

- Möjliga lösningar 
- Testa övergripande egenskaper & måluppfyllnad,  

- inte specifika output 
- Test pipelines: simulera sen mer realistisk testning 
- Meta-morfisk: ändra input & förutse output ändring 
- Generera testdata från “bibliotek" av svåra situationer 
- Häng med och lär kontinuerligt; AI ändras fort



Kontakta mig gärna!

@drfeldt

robert.feldt@chalmers.se
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