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Agenda
Hva er Iris.ai? 
AI/KI/ML? 
Erfaringer fra 9 universiteter i Finland 
Erfaringer fra Universitetet i Oslo 
Unit + Iris.ai = lykkelige forskere?



Utforsk FokuserDefiner Konkluder

Iris.ai i forskerens prosess



Explore Focus

1 2

Iris.ais verktøy

Tekst på 300-500 ord. 
Matches via kontekstuelle fingeravtrykk. 
Oversiktskart med artikler i hver kategori.

Opp til 20,000 artikler. 
Maskinlærte inkluder/ekskluder-kriterier. 

Iterasjon til presis leseliste.



Men hva med AI/KI/ML-biten?

Konsepter fra teksten, 

kontekstuelle synonymer 

og hypernymer 

Bygger og matcher 

fingeravtrykk med 

andre tekster 

Organiserer 

resultatene i en 

iterativ indeks

Iris.ai har blitt trent opp på >18M tverrfaglige artikler



Iris.ai i Finland: 9 universiteter

2,000+ 

brukere

6,700+ 

genererte kart

90% 

fornyelse

72% 

vil anbefale



Iris.ai på Universitetet i Oslo

Realfagsbiblioteket ved UiO: pilot fra september 2019 

• Lisens til programvaren 
• Workshoper: 

• Bibliotekarene, oktober 2019 
• Forskere, januar, april, mai 2020. 

• Kommunikasjonsmateriale til biblioteket 
• Digital support 
• Tilgang til Open Access forskning: 

• core.ac.uk 
• PubMed  
• USPTO patenter 
• Ingen forskning bak betalingsmur integrert

http://core.ac.uk


Realfagsbiblioteket UiO: verktøyet

204 

brukere

113 
fokusstudier

889 

artikler bokmerket

587 genererte kart

2520 handliger utført med Iris.ai-verktøyene



Realfagsbiblioteket UiO: brukerundersøkelse 

64% 
God brukervennlighet  

på Explore

36% 
God brukervennlighet  

på Fokus

73% 
Vil anbefale Iris.ai til 

kollegaer

* 11 respondents



Realfagsbiblioteket UiO: feedback

Det plasserer forskningsspørsmålet mitt inn i et bredere perspektiv, sett i forhold til 
hvilken annen relevant forskning som finnes der ute. “

” 
Det har klart å identifisere relevante tekster som jeg ikke ville funnet selv med min 
vanlige litteratursøksprosess.

Det har gitt meg mulighet til å finne nye artikler baser på de jeg allerede kjente til.

Flott design og enkelt å bruke.

Utvidede søkefunksjoner med en helt ny tilnærming. 



Iris.ai: vi lytter til både ris og ros!

Desember 2019

Bedre kommunikasjon og støtte utover workshops

Requested by users Implementation timeline

During 2020

Utvidet privat modus, samt sletting av studier

Mer fleksibilitet og bedre brukergrensesnitt i Fokus-verktøyet

Eksport av bokmerkede artikler

Visualisering og dokumentasjon i redigering av Explore

Kobling til referanseadministrasjonsverktøy

April 2020

Vinter 2020

May 2020

Sommer 2020

Flere filtre i Explore

Desember 2019



Realfagsbiblioteket UiO: feedback fra ledelsen

 “
” 

 Mange av våre deltakere har vært imponert! 

Stor potensiale, intuitiv og fin design. Vi tror at iris  
blir en vinner hvis den er koblet til ressursene i Oria.

Live Rasmussen, leder av Realfagsbiblioteket og Medisinsk bibliotek 
Andrea A Gasparini, Førstelektor, digitalisering



Den ultimate utfordringen: 

Mangel på tilgang bak betalingsmur […] gjør verktøyet mindre effektivt, fordi Iris.ai ikke kan erstatte 
hele eller deler av prosessen min sånn som det står nå.

Veldig få av artiklene var av interesse for me - fordi de fleste artiklene er ikke Open Access.

 “

” 

Frem til Iris.ai er fullt integrert med alle UiO’s ressurser bank betalingsmur, så er det ikke 
brukbart for mitt domene.



Så hva er problemet?

Sammendrag er jo åpne? 

Ikke for maskiner. 

(Ikke en gang for betalende kunder) 

Unike integrasjoner er mulig, men dyrt.



Og hva kan løsningen være?

Unit + Iris.ai = lykkelige forskere?



Evaluering av verktøyene opp mot andre søkeverktøy: 

Ronin Wu, Valentin Stauber, Victor Botev, Jacobo Elosua, Kaloyan Marinov, Anita Schjøll Brede, Maria 
Ritola. (2018) Scithon: An evaluation framework for assessing research productivity tools. In 
proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation 
(LREC 2018). European Language Resources Association (ELRA), Miyazaki, Japan. 
http://lrec-conf.org/workshops/lrec2018/W24/summaries/7_W24.html 

Videre lesning:

WISDM metric (document similarity): 
 
Viktor Botev, Kaloyan Marinov, and Florian Schäfer. 2017. Word importance-based similarity of 
documents metric (WISDM): Fast and scalable document similarity metric for analysis of scientific 
documents. In Proceedings of the 6th International Workshop on Mining Scientific Publications 
(WOSP 2017). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 17–23.  
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3127526.3127530

http://lrec-conf.org/workshops/lrec2018/W24/summaries/7_W24.html
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3127526.3127530


Takk! Spørsmål?

Anita Schjøll Brede 
CEO & Co-Founder 

anita@iris.ai 
www.iris.ai 

+4745507380

mailto:anita@iris.ai
http://www.iris.ai

