Lakseoppdretterens guide til fôring med
kunstig intelligens(KI)
Kappløpet om å prestere best mulig stiller stadig større krav til ledere og organisasjoner. God prestasjon gir en bedre
verdi på børsen. Med god tilgang på kapital, teknologi; og en godt utviklet leverandørbase, er god drift blitt det som skiller
de gode fra de beste. Det ikke hva du har, men hvordan du bruker det som gjør forskjellen. I praksis betyr det at ledelse
og planlegging har blitt et nøkkelområde for bransjen.
For muliggjøre enda høyere prestasjon bruker nå ﬂere oppdrettere kunstig intelligens i fôringsprosessen. For å lykkes
med kunstig intelligens kreves smidige og informerte beslutninger hos ledere om hvor, og hvordan det skal brukes i
driften. Denne guiden tar for seg hvordan Kunstig intelligens brukes i fôringsprosessen.

Kunstig intelligens: en
deﬁnisjon
KI karakteriseres som: "Et systems evne til å
korrekt tolke ekstern data, lære av slik data,
og bruke læringen til å løse spesiﬁkke mål
og oppgaver på en ﬂeksibel måte”Kilde
Den Kunstige intelligensen består av ﬂere
algoritmer som jobber sammen.

Maskinlæring
Nylige fremskritt innen KI har skjedd ved å
bruke maskinlæringsalgoritmer på veldig
store datasett. I motsetning til en
regel-drevet programmert instruksjon kan
maskinlæringsalgoritmene oppdage
mønster, lære å lage prognoser eller
anbefalinger selv. Maskinlæringsalgoritmer
kan tilpasse seg ny data og forbedrer seg
selv over tid.

Om CageEye
CageEye er et globalt selskap med hovedkontor i Oslo. Det er vår ambisjon å optimalisere
sjømatproduksjon på den mest ansvarlige og bærekraftige måten. For å oppnå dette har
vi utviklet en unik hydroakustisk teknologi som leverer analytiske data og oversetter
oppdrettsﬁskens adferd til kunnskap og innsikt.
Vi forstår ﬁskens adferd – ”We speak Fish” – som vi liker å kalle det. Ved å forstå ﬁskens
eget språk kan vi tilpasse fôringen til ﬁskens naturlig adferd og appetitt på en bedre måte
enn tidligere, med gevinster i form av raskere ﬁskevekst, mindre fôrspill og bedre
dyrevelferd.
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Typer av analyser brukt av CageEye systemet.

Deskriptiv

●
●

Prediktiv

Beskrive hva som har
skjedd.
Brukes til å vise
historisk data til
brukeren.

●
●

Preskriptiv

Beregne hva som vil
skje.
Brukes som en kilde til
innsikt for
beslutningsmotoren.

●

●

Gir anbefalinger om
hva du bør gjøre for å
nå spesiﬁkke mål.
Brukes i
beslutningsmotoren.

Estimat

Antagelser og beregninger
Punkt
Merder fôret

Tall
12

Timer fôret hver dag i hver merd

3

Justeringer per merd per time fôret

6

Vurderinger og justeringer per skift

216

Tidsbruk for å finne ett godt bilde (min)

1.5

Tidsbruk på å tolke situasjonen (min)

0.25

Tid brukt på å justere fôringen (min)

0.25

Tidsbruk per justering av fôringen (min)

Timer med vurdering og justering hver dag:

Fôring av laks er den viktigste oppgaven for en
oppdretter. Å fôre laks optimalt er et håndverk som
krever kunnskap, tålmodighet og presisjon. Fôringen
krever at du tar inn, tolker og reagerer på store
mengder data; hver dag, over 400 dager. KI brukes til
beslutningstøtte hvor den støtter og avlaster fôreren
med å bearbeide data og presentere anbefalinger.
Algoritmene lærer kontinuerlig av fôreren og tilpasser
seg.
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Fôrereren analyserer kamera og miljødata fra anlegget og gjør sine faglige vurderinger.

Prinsippskisse av fôringsprosessen i dag

Forskning av ledende psykologer sier at mennesker føler smerten av tap dobbelt så sterkt som gleden av gevinst. Det kan være
en årsak til at fôrere ikke vil tørre å fôre så mye som de kunne ha gjort i frykt for overfôring. “Better safe than sorry”

Voksne mennesker kan fokusere nok til å gi repeterbare
resultater i 15-20 minutter av gangen ifølge estimater fra
forskningen. Etter perioden må personen refokusere seg på
oppgaven for å opprettholde repeterbarhet. Fôring er en
oppgave som må løses hele dagen; hver dag. Det er det
urimelig å forvente at fôrere kan opprettholde samme grad
av fokus hele dagen.

Hver fôrer har sin unike personlighet og erfaringer. Dette
blir synlig i fôringsdata. Etter en endring i fôringsadferd ser
vi variasjon i antall justeringer, hvor mye det justeres, og
hvor fort det justeres.

© CageEye AS

3

Fôringsprosessen med kunstig
intelligens

Prinsippskisse av fôringsprosessen med kunstig intelligens

KI gjør det mulig for oss å generere anbefalinger til fôreren i sanntid. Data fra CageEye sonaren kombineres med biologisk data,
kamera og miljødata. Hver merd har sin egen unike algoritme som tolker dataene og genererer anbefalinger til fôreren.

For å lykkes med KI trengs store mengder sanntidsdata. Dette
krever lokal og dyp integrasjon med fôringsanlegget.
AquaCloud-samarbeidet har til hensikt å standardisere disse
grensesnittene.

Algoritmens tolkning av
nåsituasjonen
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CageEye sin hydroakustiske sensor ser svømmeblæren til ﬁsken.
Sensoren sender data om hvor hver ﬁsk står fra 69% av
merdvolumet. Denne datastrømmen gir vesentlig mer informasjon
til algoritmen enn et kamera som ser 1-2% av merdvolumet. Denne
datastrømmen tolkes i konteksten av ﬁskens naturlige atferd og
genererer bedre anbefalinger om fôringen.
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Fôringsproﬁl
Etter en tid venner ﬁsken seg til fôringsregimet,vi sier at den
“kondisjoneres”. Med å være konsekvent over tid kan du fôre mer.
Skjermbilde med forklaringer fra CageEye systemet.
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Slik fungerer det.

Prinsippskisse av CageEye systemet.
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Slik trenes CageEye sine KI algoritmer i anbefalingsmotoren.

Hva er
det?

Overvåket læring

Uovervåket læring

Forsterkende læring

Algoritmen bruker
tilbakemeldinger fra ett
menneske til å lære hvordan ting
henger sammen.

Algoritmen utforsker data uten Algoritmen forbedrer seg
å vite noe om resultatet.
selv med å lære av tidligere
Algoritmen ser etter strukturer resultater..
i dataen.

For eksempel hvordan den skal
reagere på ett fall i
oksygenmetning i vannet.
Når
brukes
den?

Hvordan
virker
det?

Brukes når fôreren gjenkjenner en
hendelse og vil trene algoritmen
til å ta høyde for den. Dette krever
at algoritmen har tilgang på den
relevante datastrømmen. For
eksempel ved en
oksygenhendelse må algoritmen
ha tilgang på oksygen-data for å
skjønne hvorfor foringen ble
justert.
1.

2.

3.

Fôreren justerer
algoritmen i
fôringsprogrammet.
Algoritmen trener på å
kjenne igjen samme
situasjon senere og
deretter gjøre
justeringene som fôreren
gjorde.
Treningen er ferdig når
algoritmen er presis nok
i å kjenne igjen
hendelsen senere.

Brukes til å oppdage
sammenhenger vi ikke vet om
i dag, og bruke dem til å øke
presisjonen til
beslutningsmotoren.

1.
2.
3.

Algoritmen mottar
data.
Algoritmen ser etter
strukturer i dataen.
Algoritmen ser etter
grupper med data
som viser samme
forløp. (For eksempel
grupper med laks
som venter med å
spise til tettheten er
under en viss terskel.

Algoritmen evaluerer sin
egen prestasjon når den får
meningsfylte resultater som
sier om noe er bra eller
dårlig. Brukes som et
supplement til
tilbakemeldinger fra fôreren.

1.
2.

3.

Algoritmen fôrer et
måltid.
Algoritmen får
tilbakemeldinger
om noe var bra eller
dårlig.
Algoritmen tilpasser
seg for å få best
mulig resultat over
tid.

Vi estimerer at hver merd sin KI algoritme begynner å prestere godt etter tre ukers trening med fôreren. For å håndtere spesielle
situasjoner som for eksempel sulting i forbindelse med avlusing, predator eller miljøhendelse kreves manuell styring.
Algoritmen vil kunne gi anbefalinger etter en betydelig mengde trening over lang tid.
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Ved slakt får Algoritmen et fasitsvar på hvor godt generasjonen gikk. Vi kjører en funksjon som isolerer algoritmens prestasjon
fra fôreren og naturlig variasjon. Resultatene fra sammenligningene blir mer interessante jo mer data vi har. KI-algoritmens
prestasjon måles mot alle de andre algoritmene. Vi plukker ut de beste og mest sikre for videre trening.

Som følge av den teknologiske utviklingen er terskelen for å bruke Kunstig intelligens blitt vesentlig lavere. De kommende årene
vil kunstig intelligens ﬁnne sin plass i fôringsprosessen og bli en naturlig del av driften. For å dra nytte av dette er det viktig at
ledere gjør kloke valg om hvordan å legge til rette for, og bruke dette nye verktøyet i arbeidet med å øke produktiviteten.
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