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„Ég tel a! Ísland geti komist í
fremstu rö! me! a! "róa hugbún-
a! fyrir vélmenni sem taka virkan
"átt í störfum í "jó!félaginu,“ seg-
ir Kristinn R. #órisson sem hlaut
n$lega Marie Curie heimkomu-
styrk til a! hefja störf vi! Háskól-
ann í Reykjavík (HR). 

Kristinn er nú í ó!a önn a! undir-
búa stofnun gervigreindarseturs hér
vi! HR, ásamt Yngva Björnssyni.
Setri! mun einbeita sér a! rannsókn-
um á vitverum en Sameinu!u "jó!-
irnar sendu n#lega frá sér sk#rslu "ar
sem spá! er mikilli aukningu á svi!i
heimilisvélmenna næstu 5-10 árin.

Kristinn bjó erlendis í ein 16 ár,
lengst í Bandaríkjunum, en ger!i
einnig stutt stopp í Danmörku og
Bretlandi á!ur en hann flutti heim í
fyrra. Frá 1990 stunda!i hann rann-
sóknir og "róun á gervigreindarhug-
búna!i sem doktorsnemi vi! M.I.T.
Kristinn útskrifa!ist "a!an me!
doktorspróf frá Media Lab ári! 1996

og starfa!i hjá LEGO um sinn vi! a!
setja á laggirnar hugbúna!ar"róunar-
deild "ar sem hann stjórna!i me!al
annars hópi sem sérhæf!i sig í a!
tengja saman tölvugrafík og gervi-
greind.

Frá LEGO lá lei!in til British Tel-
ecom sem er me! um "úsund manna
rannsóknarsetur í Ipswich. Upphaf-
lega var Kristinn rá!inn til a! stunda
rannsóknir á s#ndarverum og s#ndar-
veruleika, en var fljótlega be!inn um
a! hjálpa stjórnanda setursins vi! a!
endurskipuleggja allar rannsóknir og
rannsóknarhópa. $a! var hei!ur fyrir
Kristin a! hafa veri! eini utana!kom-
andi rá!gjafinn vi! verkefni!. Á
sama tíma var hann rá!gjafi vi!
stofnun Interactive Institute í Sví-
"jó!, en "a! er stórt net rannsóknar-
setra sem sækja innblástur til M.I.T.
Media Lab. 

Ári! 1999 bau!st Kristni vinna vi!
sprotafyrirtæki í New York sem vann
a! "róun gervigreindra sölumanna

fyrir netverslanir. Hann var me! titil-
inn „Vice President of Engineering“
hjá "eim uns dot-com bólan sprakk,
en stofna!i sí!an sjálfur tvö fyrirtæki
á!ur en hann ákva! a! hverfa á vit
háskólalífsins til a! stunda aftur
rannsóknir fyrir alvöru. Kristinn tók
vi! stö!u lektors vi! Háskólann í
Reykjavík sí!asta sumar. 

Ísland gæti komist í
fremstu rö! 

Framtí!ars#nin sem kemur fram í
sk#rslu Sameinu!u "jó!anna er há!
tilkomu öflugs hugbúna!ar og gervi-
greindarkerfa. $ar kemur al"jó!legt
samstarf vi! sögu.

„Eitt af "ví sem ég hef "ví hug á er
a! fara í samstarf vi! Japani, en "eir
eru allra manna fremstir í ger! vél-
menna. $a! sem einkennir hugbún-
a!ar"róun fyrir gervigreindarvélar
me! sjón-, heyrnar-, tal- og hreyfi-
getu er sá fjöldi vísindasvi!a, og "ar
af lei!andi sérfræ!inga, sem "urfa a!
vinna saman. Hér á landi er stutt á
milli manna og menntun gó!; ég tel
okkur vel sett til a! setja á laggirnar
slíkt rannsóknarnet. Marie Curie
styrkurinn færir okkur nær "essum
markmi!um,“ segir Kristinn.

Kristinn er me! fjölda verkefna í
bíger! og er m.a. a! undirbúa "rjár
vinnurá!stefnur.  Ein "eirra ver!ur
haldin í Reykjavík í apríl, en á hana
koma nokkrir af helstu vísindamönn-
um í "róun s#ndarvélmenna. Hann er
einnig a! undirbúa tvær vinnurá!-
stefnur sem haldnar ver!a á næstu
samkundu AAAI, bandarísku gervi-
greindarsamtakanna, sem  ver!ur í
Pittsburg í júlí. $á er hann a! "róa
n#jan hugbúna! fyrir ger! stórra
gervigreindarkerfa í samvinnu vi!
háskóla og fyrirtæki í Skotlandi og
Bandaríkjunum, ásamt "ví a! stunda
rannsóknir á n#jum a!fer!um vi! a!
gefa tölvum talhæfileika. Kristinn er
einnig í samvinnu vi! University of
Southern California, Bielefeld Uni-
versity í $#skalandi og University of
Edinburgh, og nokkra a!ila hér
heima, "ar á me!al fyrirtæki! Hex.

Innan Marie Curie, mannau!sá-
ætlunar Evrópusambandsins,
leynast mjög gó! tækifæri fyrir
fólk sem unni! hefur a! rann-
sóknum utan Evrópu til a.m.k.
fjögurra ára. 

Einstaklingar geta sótt um svo-
kalla!an heimkomustyrk
(International Re-integration Grant)
í samrá!i vi! fyrirtæki e!a stofnun,
sem skuldbindur sig til a! gera rá!n-
ingarsamning vi! vi!komandi vís-
indamann til minnst "riggja ára.  Sé
umsóknin sam"ykkt getur fram-
kvæmdastjórn Evrópusambandsins
veitt allt a! 80.000 evrum til rann-
sóknarverkefnis gegn "ví a! fyrir-
tæki! e!a stofnunin grei!i laun vi!-
komandi einstaklings á samnings-

tímanum.  Hægt er a! sækja um
rannsóknastö!ustyrk hjá Rannís til
a! grei!a launin en "eir eru ætla!ir
til a! standa straum af launakostna!i
ungra vísindamanna sem vilja hasla
sér völl hér á landi.  

$a! sem gerir heimkomustyrki
Marie Curie sérstaklega áhugaver!a
er a! árangurshlutfalli! hefur veri!
nær 100% "ar sem færri umsóknir
hafa borist Evrópusambandinu en
gert var rá! fyrir vi! upphaf 6. rann-
sóknaáætlunarinnar.  Tvær íslenskar
umsóknir hafa n#lega veri! sendar
inn og voru "ær bá!ar sam"ykktar.
Umsóknir eru metnar fjórum sinn-
um á ári og al"jó!asvi! Rannís veit-
ir allar uppl#singar og a!sto! vi!
umsækjendur.

Heimkomustyrkir 
Marie Curie

Vélmenni
og

gervigreind
Frá LEGO til Háskólans í Reykjavík í gegnum British Telecom.
Kristinn R. "órisson dósent ætlar a! byggja upp 
gervigreindarsetur vi! HR og búa í haginn fyrir heimilisvélmenni.

S$ndarvélmenni! MIRAGE er gætt talskynugum "ekkingargrunni og eins konar "rí-
víddarsjón og getur rætt vi! fólk um hluti í umhverfinu. N$lega birtist grein um
MIRAGE í A.I. Magazine sem gefi! er út af bandarísku gervigreindarsamtökunum
(AAAI). Hér sést nemandi tala vi! vélmenni!, en "a! birtist notanda í sérstökum gler-
augum sem gera honum kleift a! sjá vélmenni! í samhengi vi! umhverfi!. Verkefni!
var "róa! af Kristni og nemendum vi! Columbia Háskólann í New York.
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