
stora mängder språk 
  

> jussi karlgren 
> gavagai och KTH



gavagai 

textanalys på stor skala sedan 2008  

bl a omvärldsbevakning, analys av sociala medier  

i Stockholm  

jussi karlgren 

grundare 

forskare i textstilistik och söksystem 

professor i språkteknologi på kth
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varför är det kul att studera  
språk systematiskt och på stor skala? 
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för att det går att läsa saker 

och för att systematiken är rolig i sig
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för att språket är en tidsmaskin  
och en hyperspaceknapp

språket är vårt sätt pröva  
verklighetens gränser

för att den som använder språk  
inte behöver hålla sig till det  
som är överenskommet  
- allt är förhandlingsbart
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nya texter - det är väl som talat språk?



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

nya texter behöver ny sorts 
analys

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!!!! 

 is bcuz she is dead she tried 2 come bak 
then and soposedly got out ..... of 2 sexy 
4 u? and all the q's and a's are similar 
to each other. ... 

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.:) 

http://t.co/74AHJMfZ
http://xwalck.se/j/pic/PB219252.JPG
http://t.co/hgG7BEwJ
http://t.co/lf3eLdOT
http://t.co/6txmEUTS
http://t.co/HzFJxOww
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nej. det som står där, det står där.
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hur gör vi då?



brus ska man inte tvätta bort



förändring är normalt



system ska lära sig, inte tränas



massa data och massa folk gör betydelsen



big data förändrar allt 

det är inte bara att skala upp 
tidigare lösningar 

den ofantliga strömmen och 
skalan på den - det är signalen!



det är inte sökning längre

det handlar inte om att hitta nålen i 

vetefältet 

det är inte söka eller leta - det handlar 

om att förstå 

hur ser världen ut just nu?



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?



> vad bygger då Gavagai för något?



> ett distributionellt lexikon



oro

oro

stress

nervositet

tidspress
prestationsångest

rädsla

jämställdhet

inlämningar

skapar
ständig

giltighetstid

sömn

mage

thorax
viss

minsta

nojjig
deppig

mindfulness



> några exempel



konkurrentanalys: vi och de och våra 
associationer



upplopp eller misstro?





samhällsanalys: hur mår folk?
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så, tillbaka till det allmänmänskliga:

> människor arbetar med analogi 

> människor är bra på "nästan" 

> människor behöver bara ett par 
exempel för att lära sig 

> människor lagrar inte 
erfarenheter i sin helhet



And the sound quality - my God!  

Raymond left no room for error on his recordings and it shows.  

Definitely one of the better tracks on the album.  

Wow, could have been a expansion pack.  

I loved The Spy Who Came In From The Cold but the movie is a bit dated in a way 
the book never will be. 

Meat is more environmentally friendly than seafood. 

I am unsure about the feasibility of this knitting pattern. 

I love the Samsung B2710 but I would not recommend it to my colleagues. 

I don't know if I should call her up – I liked her when I met her last weekend. 

This is true.



well-established basic emotions 

anger, fear, sadness, enjoyment, disgust, surprise, contempt (recent addition) 

candidate basic emotions 

amusement, relief, excitement, shame, pride in achievement, guilt, embarrassment, contentment, awe, sensory pleasure 

example of criticism: 

where is jealousy and paternal love?

arousal

valence

strength

attityd, tonalitet, känsla genomsyrar hela den 
språkliga signalen!
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slutsatser?
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10 min presentation 
10 min case studies 
varför kul? 
lexikon och grammatik? systematiken *är* rolig.  
all models are wrong 
tal och text och ny text 
rosetta's text är text 
men vad betyder det? 
språk i bruk 
språket är vår tidsmaskin och hyperspaceknapp the ultimate scifi 
språket är - just för att det inte är ett lexikon och en grammatik - vårt sätt pröva omvärldens gränser 
sapir-whorf-varning - eskimåer och snö 
språket är ett filter, inte en linjal 
språkets filter kan monteras om under flight 
forget enigmatic art, jokes, språket är allt 
vår beredskap acceptera språk som kreativ mekanism 
distributional levels distributional pragmatics 
emotion and affect not incidental but totally integrated in everyting 
 


