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1980-tal - forskning i minnesmodeller på NASA

1990-tal - Real World Intelligence på SICS i Stockholm

2000 - tillämpning på språkliga modeller på SICS

2008 - avknoppning SICS

2011 - produktrelease 



vi gillar ofantligt stora strömmar av mänskliga data
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kazakhstan stands out - 
unreported in western media, a 

violent altercation between 
police and protestors took 

place this week in 2012



all publicitet är inte bra publicitet
dagarna innan andra grekiska valet 2012



all publicitet är inte bra publicitet
dagarna innan andra grekiska valet 2012

Syriza gets the most attention



all publicitet är inte bra publicitet
dagarna innan andra grekiska valet 2012

... but Syriza also gets the 
most skepticism!

Syriza gets the most attention



all publicitet är inte bra publicitet
dagarna innan andra grekiska valet 2012

... but Syriza also gets the 
most skepticism!

Results

ND: 30%
Syriza: 27%
Pasok: 12%

XA: 6.9%
KKE: 4.9%

Syriza gets the most attention



författarbestämning

kamoqwoupe

hur liknar eller skiljer sig författarens stil 
från andra?



hur har folk det därute?
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outrage in print media

(this is where agency initiates damage control)
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melodifestivalen 2012



vad är då utmaningarna?



big data



Hanna Konyi: Vid projekt: En agerar lok och de andra hänger efter. T.ex. 
projekt om lojalitetskort. Tog 1 månad. #ind11
Vi behöver inte nya mänskliga grundläggande rättigheter för Internet, 
problemet är hur de ska implementeras. #ind11 #fxinternet
@subm3rge du får vara min virustvätt, kom hit med datorn! #ind11
#silar on stage at #ind11
Mänskliga rättigheter är en grundpelare i den svenska utrikespolitiken 
och yttrandefrihet bland det viktigaste. - @johanhallenborg #ind11
Den här snubben blev fängslad pga Facebook-inlägg. amnesty.se/vad-gor-
vi/skr… #yttrandefrihet #ind11 #Azerbajdzjan #ESC12
Borde inte statens viktiga digitala agenda vara vassare? Låter som en 
SOU nu och riskerar att bli lika opraktisk som just en sådan #ind11
Entreprenörerna på scen nu! #ind11 C1
Rum C4, the place to be for swag nr2 - tobbe o andreas kommer slänga 
ut ironfox-tishor till frågeställare. Kom dit! #ind11
@pernillan Haha, nej det tror jag inte. :) Har de inga skarvsladdar? 
#ind11
.@mitt_nya_nym Sätt för allt i världen inte in den i en oskyddad dator! 
Forensikundersök först! :) #ind11
Tjohoo, digidel i Blekinge framhävs som ett gott exempel. Go 
Karlshamn! #ind11
Intressant inledande anförande av Daniel Westman om 
yttrandefrihetsfrågor på nätet. Många bra frågor. Ngt långt dock! (40min 
puh!) #ind11
Nu @johanhallenborg, från @Utrikesdep avdelning för internationell 
rätt o mänskliga rättigheter, om Frihet på nätet - #fxinternet på #ind11
Hanna Konyi: Flera tidningar bygger i Mkt Media gemensam platform 
för att skapa bättre affärsmöjlighet. Mkt Webb #göteborgskäckt #ind11
Att tänka på när man tar in riskkapital. #ind11 t.co/GrTU8SUN
Hur mycket åtgärder får vidtas för att förhindra någon från att vara 
anonym? @netlawswe #ind11
RT @Copylinda: 80% av alla pedagogiska appar som görs idag görs för 
förskolan - tänkvärt #ind11 #forskolan #skollyftet
Vilken är då statens roll för Internets stabilitet? Att utbilda 
konsumenterna att ställa rätt krav? I skolan kanske? #ind11
RT @cissidahl: RT Tack @internetdagarna Här kan ni se 
@annakarin_hatt s tal på #ind11 igen: t.co/GA0eIGLt #fb
Rum C4, the place to be for swag. Haven-Anders slänger ut usb-stickor 
i publiken till frågeställarna #ind11
.@internetdagarna Would be good to have at least 1 track in English 
both days to allow invited int'l speakers to participate fully! #ind11
Nu Rapid Development, Fast Launch, Lean Startup ... :ets LOV via Ted 
Valentins föregångarskap - @jocke på #entrepreneurship #24hbc 
#ind11
Erik Fichtelius myntar Den digitala sprickan, en mer komplicerad variant 
av klyftan. #ind11 #malrc
Yttrandefrihet handlar mest om förhållande mellan stat o enskilda. 
Förhållande mellan företag o kunder regleras m avtal o "fötterna" 
#ind11
Nu Hanna Konyi affärsutvecklingschef från Mkt Media på 
"Betalningsvilja... media..." #ind11
#24hbc on stage nu på #ind11 med @jocke
Hur skall jag överleva den Split Focus mellan #idd11 och #digidel2013 
jag tvingas leva i imorgon IRL :) ? #entrepreneurship #digipart #ind11
Dt behövs en nationell strategi för IT i skolan, såväl för infrastrukturen 
som för innehållet! #ind11 #dafs
Lärarna måste lära sig använda @Copylinda: 80% av alla pedagogiska 
appar som görs idag görs för förskolan - tänkvärt #ind11
Bootstrap the crap out of your company! Find active owners, #ind11 
#entreprenörskap
Tiderna har aldrig varit bättre för skickliga entreprenörer. Men försök 
inte få din lön finansierad säger @johanjorgensen #ind11
Kom och ta en fika med mig i .SE-hörnan i kaffepausen! #ind11
Tiderna är lysande för att starta Internetbolag #ind11
"Bootstrappa stenhårt. Vi finansierar inte era löner." @johanjorgensen 
lägger Grötentreprenörernas främsta förutsättning. #ind11 #startup
PHP developer at #ind11 and looking for a new challenge? Join us at 
Pingdom! http://t.co/LsuqZiwi (In swedish)
Spelutvecklare på #ind11 säger: ”Vi behöver ingen lagstiftning. Vi fixar 
det med affärsutveckling istället”. Take that @perstromback
@per_p sluta jobba snart o kom hit och lek istället! #ind11
Tolkar @perstromback som att isp tjänar pengar på löften om 
fildelning som de inte använder. Löftet förlorar då kulturen pengar på. 
#ind11
.@perstromback wants cooperation (influence) content (copyright) => 
technology. @NeelieKroesEU: http://t.co/YJQlOkmF #ind11
Epic trinity of darkness & evil. RT @brokep Nu pratade 
@perstromback om de där problemen "barnporr, terrorism o 
upphovsrättsintrång" #ind11
@Copylinda Vi är både stolta och nöjda över att @juliaskott väljer att 
komma ut som Julia på just #ind11. Hon är svårbräckbar.
Nu pratade @perstromback om de där problemen "barnporr, 
terrorism och upphovsrättsintrång" #ind11
SNUS delar ut 2011 års IP-pris på Sthlm Waterfront plan 2, rum 24-25, 
om en halvtimme. Be there or be square! #ind11 Hi5:a pristagaren!
Nej, ”Kulturen” och ”Verken” är inte på något enda sätt synonymer 
eller utbytbara ord #ind11
Roligt! @perstromback tycker isper borde få strypa fildelning för det 
är kostsamt. Men tjänade inte nyss isperna pengar pga det? #ind11
Internet access is back at #ind11 Thanks IP-Only for fast recovery 
work!
Ohh, the irony #ISOC #ind11 @ Internetdagarna 2011 http://t.co/
6txmEUTS
. @emilisberg För radiospec 819, se http://t.co/HzFJxOww #ind11
@pernillan That is because he meant the Linux kernel, not anything 
based on GNU. #ind11
SNUS delar ut IP-priset 2011 kl 1205 idag, plan 2, Sthlm Waterfront. Be 
there or be square! #ind11
@jonasbn I just caught a few slides. Catch me after and we'll see? 
Might've missed it, but I hope to get the PDF afterwards.:) #ind11
Net governence summary in an Economist headline: "A peace of sorts - 
no one controls the Internet, but many are determined to try." #ind11
Yochai Benkler is an awesome thinker and presenter, tells a fundamental 
story of democratization of media. #ind11
DN.se nyhetsrapporterar från #ind11 - Operatörerna mörkar 
begränsningar i din uppkoppling http://tinyurl.com/d5b54us av 
@ossicarp
Blog post about broken internet access at conferences: http://t.co/
Tu4ubYDQ #ind11
Gillar ändå uttrycket "cyber-crime". nästan allt med cyber i sig är 
faktiskt fortfarande coolt #ind11
Cyber #ind11
. @netnod @lynnstamour @klindqvist To some degree more 
important what other not named people have done, Matti Rendahl for 
example. #ind11
Liverapport: Bruce Schneier först ut på Internetdagarna. http://t.co/
t0Q7yX1J #ind11
Bruce Schneier on powers that want to change Internet infrastructure 
to facilitate surveillance and censorship. #ind11 #telecomix
Lynn St. Amour is speaking at #Internet Days in Stockholm this 
morning http://t.co/74AHJMfZ #ind11
Examples of #cyberwar, we love to use the word war when there's no 
war in sight. Bruce Schneier http://xwalck.se/j/pic/PB219252.JPG #ind11
Bruce Schneider at #ind11, we like to use "war" in peace time, like 
cyber war. We don't use it for actual war. No good def of cyber war.
#ind11 (@ Stockholm Waterfront Congress Centre w/ 15 others) 
http://t.co/hgG7BEwJ
Not feeling well - so no #ind11 today. Meet @martinaelm from 
@tripbirds at instead. Ping @jonasl @jocke
Internetdagarna. #ind11 (@ Stockholm Waterfront Congress Centre 
w/ 7 others) http://t.co/lf3eLdOT
@RonnieRitter ska på #ind11! Eller menar du den här jädra inte-så-
gullig-marsplan? :)
@LennartBon @mansj gameon! #ind11
@per_p ja! Kul att du kommer! Blir du där hela veckan? #ind11

ny text behöver nya analysmetoder
omg, YITAS 

Werd 

and my rents caught me 

Gr8 work, rly gr8 work!

wos the otha place we gt chased out of?hehe!tht wos 
so funny! 

thank u hehe :)ssssssshhhhhh! ..... i wish i wos a 
member. fantage_girl08 8 months ago. we hate each 
other bcuz ...

ppl think you need to grow up x

por ke sabes tantO...

*grins evil*
sup

lol well.....dunno lol

wat
i wud tap that

u lik?
rly?

thx stranger

heeh
had a kewl day morph?
 =)
Greeting
i came home 2 am ..and went up at 9
sum bastard woke me up @ 2pm
=P
heh naah.
Irritation i h8 dat guy
lol
phoner on the sms?
:)
whutta dowk
hewwo?
no worries

bjr, Adele!! koi29? 
lut, ca va?

the yr 5's enit i wos callin ya but u were 2 busy 
eatin all da cakes lol. 

we r the sissters adn we wil cill u al bcuz u dun 
beliv our story!!!!
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q's and a's are similar to each other. ...
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internet är inte bara på engelska längre

4 h of news feed

  43171 English 
  15135 Chinese 
   9939 German 
   7526 Spanish 
   4899 French 
   3611 Russian 
   3167 Japanese 
   2879 Italian 
   2722 Korean 
   2432 Swedish 
   1904 Dutch 
   1795 Portuguese 
   1752 Turkish 
   1389 Arabic 
   1362 Hungarian 
...
      5 Kannada 
      4 Galician 
      3 Maltese 

...

自らの作品制作を行うかたわら、芸術イベント『GEISAI』プロジェクトのチェアマンを務め、アーティスト集団
『カイカイ・キキ（Kaikai Kiki）』を主宰し、若手アーティストのプロデュースを行うなど、活発な活動を展開
している。同集団は、アメリカのニューヨークにも版権を管理するエージェントオフィスをもつ。

日本アニメポップ的な作風の裏には、日本画の浮世絵や琳派の構成に影響されている部分も強く、日本画のフ
ラット感、オタクの文脈とのリンクなど現代文化のキーワードが含まれている。中でもアニメ、フィギュアなど
いわゆるサブカルチャーであるオタク系の題材を用いた作品が有名。アニメ風の美少女キャラクターをモチーフ
とした作品は中原浩大の「ナディア」に影響を受けたと本人も認めている。アニメーター・金田伊功の影響を強
く受けており、自分の作品は金田の功績を作例として表現しているだけと話したこともある。 この村上の一連の
創作活動について漫画家の細野不二彦は自身の作品『ギャラリーフェイク』を通して「既成文化の盗作に過ぎな
い。日本のオタク文化に詳しくない外国人が、これらの作品の引用的要素をオリジナリティと勘違いして高く評
価するのは当たり前」と非難している（細野はかつてスタジオぬえのスタッフだった）。また、漫画原作者であ
る大塚英志は教授として就任した大学のトークショーにおいて「現代美術のパチモノの村上隆は尊敬はしない
し、潰していく。我々の言うむらかみたかしは4コマまんがの村上たかしのことだ」と強く非難している。大塚は
現代美術家がサブカルを安易に取り上げることや後述のリトルボーイ展の戦後日本人のメンタリティを無視した
展示内容に強い不快感を持っている。また映画評論家の町山智浩も自身のブログで、「本来好きでもないのに、
『電通的なマーケティング』でアニメ的手法を用いているのが許せない」「村上自身は『自分には表現すべきも
のがない』と言っているそうだが、本当は『自分は偉い』ということだけがテーマなのだ」と、村上を痛烈に批
判している。精神科医の斎藤環は、「村上隆は日本のオタク文化のいいとこどりをしただけ」といった批判は根
本的に誤解であり、彼の作品はオタク文化から影響を受けているだけでなく、それを昇華させてオタク文化に影
響を与えてもいると述べている[1]。

!"#"$%&%' (ბერძნ. τήλε — !"#$ და ლათ. video — %&'()%) — კავშირგაბლულობის 
საშუალება, მოძრავი შავ-თეთრი ან ფერადი ხმოვანიგამოსახულებების შორ 
მანძილზე ტრანსლირებისთვის.
სატელევიზიო მაუწყებლობები სათავეს იღებს გვიანი 1920-იანი წლებიდან. 
ტელევიზია გხდა აქტუალური ყველა სფეროში, თუმცა ძირითადად სანახაობრივი 
და საინფორმაციო ფუნქცია მიიღო. ბოლო წლებში ინტერნეტის განვითარებასთან 
აქტუალური გახდა ინტერნეტ ტელევიზია.
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skala är viktigt för att förstå text



brus går inte att tvätta bort



förändring är normaltillståndet



inlärning under gång, inte i skolbänken
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big data ändrar på utmanignarna

det är inte bara att skala upp befintliga 
lösningar

strömmen och dess skala är signalen



människor är mycket bra på detta
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 människor använder inte definitioner utan analogier och typfall

människor förstår nya fall redan efter ett par observationer

människor lagrar inte tidigare erfarenheter explicit
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hur många begrepp har ni lärt er via definition?

hur ofta måste ni fråga vad någon menar?

kan ni räkna upp alla gånger ni hört en viss term användas?



attityd är svårt att nagla fast
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modeller för känslor

{POS,NEG,NEU}

{anger, fear, sadness, enjoyment, disgust, 
surprise, contempt}

[arousal x valence x strength]
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big data stack
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vad vill vi då ha reda på i strömmen?
är det här ett exempel på det där?

är de här två samma sak?

har det här ändrat sig? hur?

vad är det för relation mellan det här och det där?

är det där ett nytt sätt att säga det här?

är de här eller de där mer lika den här?

är det här vanligt eller konstigt?

kan vi lita på det här? säkert?

vad säger folk om sådant som är viktigt för mig? vad tycker de?
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hur möter vi utmaningarna?

• robusthet
• skala
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distributionell semantik

observationer med liknande distributionella mönster har liknande betydelse

eller

observationer som förekommer i samma kontext har liknande betydelse

&

observationer som samförekommer nära varandra bygger mening tillsammans 

&

observationer som samförekommer i samma text har någon ämnesmässig relation



distributionella modeller som vektorrum

the weather is great in barcelona

the weather is chilly in bergen

the weather is gray in stockholm

the weather is nippy in moscow

the weather is nice in hong kong

the climate is passable in nice

the weather in barcelona is balmy

...

the climate is chilly at the office

...

winter 
texts

water 
texts

night 
life 
texts

STHLM + + -

BCN - + +

MOS + - -

HKK - + -

STHLM BCN MOS HKK cold warm hot harbour

STHLM 0 + + + ++ + - +

BCN + 0 + + - ++ + ++

MOS + + 0 + +++ - + -

HKK + + + 0 - ++ ++ +++

weather + + + + +++ + +++ +

climate + + + + +++ + +++ -



variationsparametrar

• observations: words? multi-word-terms? constructions?

• contexts: clauses, paragraphs, N neighbouring words, documents?

• frequency weighting: idf? entropy? information measures? odds?

• dimension reduction: random projections? principal components? 

• similarity measure?



random indexing

randomness is the path of least assumption
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• from distributional data
• complete - not based on sampling
• robust by virtue of processing model
• language-indepedent



återstående utmaningar



snabbt föränderlig affärskontext





nya tjänster, nya behov
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bortom sökning

inte en nål i vetefältet

inte söka och leta - det handlar om att hålla koll



affärsprocesserna är inte mogna än



områdesspecifika frågor
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konsumentköpbenägenhet

följ, håll koll på och sammanfatta 
produktbedömingar

är det skillnad på attityd och åsikter? 

täckning, relevans, diversitet, trovärdighet
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säkerhetsområdet

• twittrar illdådare?

• förutsäger allmänhetens sinnestämning 

säkerhetsläget?

• korrelerar våldsuttryck med våld?
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kundnöjdhet

attityd bortom POS-NEG-NEU!

svaga signaler, relevans, användbarhet
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användbar textanalys?
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