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סדרה מעוררת מחשבה

We Feel Fine

היום

האינטרנט
כועס

וככה זה נראה

ג'ונתן האריס סורק אלפי בלוגים מרחבי
העולם ויוצר תמונות מדויקות של מצב
הרוח האנושי בכל רגע נתון .הוא מתרגם
לבלונים עשרות אלפי כרטיסים באתרי
הכרויות ,ואת השאיפות והתחושות של
 200אלף גולשים הוא הפך לקפסולת זמן
ששוגרה לחלל .אם לרשת יש נפש ,האריס
הוא הפסיכולוג המהימן ביותר שלה
איתי להט

אוסף נקודות צבעוניות הפכו את ג‘ונתן
האריס לאיש המעניין ביותר בעולם החדש.
” ,“we feel ﬁneהוא קרא לזה” ,חקירה של
הרגש האנושי בשש תנועות“.
האריס וספ קמבר ,פרופסור למתמטיקה מאוניברסיטת
סטנפורד ,פיתחו אלגוריתם שסורק אלפי בלוגים מרחבי
העולם ומתרגם את הרגשות המובעים בהם לנקודות צבעו
ניות שמרחפות בחלל ,כל צבע מביע רגש מסוים ,או מת
נקזות לחתכים שמאפשרים לנו ,למשל ,לגלות שההרגשה
" "badנפוצה בירושלים פי  1.5מבכל שאר העולם.
 wefeelﬁne.orgהוא התיעוד המקיף ביותר ,ובוודאי היפה
ביותר ,של הרגש האנושי באינטרנט .הרעיון שבבסיסו פשוט:
בכל כמה דקות סורקת המערכת של האתר אלפי בלוגים
הכתובים באנגלית ,ומאתרת משפטים חדשים שמתחילים
במילים ” “I feelאו “ ."I am feelingהמערכת מנתחת את
המשפט ,מזהה את הרגש המובע בו )שמחה ,עצב ,הכרת תודה,
אשמה וכן הלאה( ומכניסה אותו לאתר —  20-15אלף רגשות
חדשים נאספים בו מדי יום .במקביל שולפת המערכת את
הנתונים של הכותב המלווים בקביעות את הבלוג — גיל,
מגדר ומיקום — וגם מצליבה אותם עם מאגרי מידע על מזג
האוויר שמאפשרים לה אפילו לדעת מה היה מזג האוויר
באותו מקום בשעה שבה שוחרר הטקסט לאוויר הרשת .את
המשך בעמוד הבא

• האלגוריתם של הפרויקט סורק מדי כמה דקות אלפי בלוגים באנגלית,
מאתר בהם משפטים חדשים שמתחילים במילים " "I feelאו ",'"I am feeling
מזהה את הרגש המובע בהם והופך כל רגש לנקודה צבעונית .התוצאה
המתקבלת היא ענן רגשות כמו זה המופיע מימין ,שמשתנה כל הזמן ומשקף
את מצב הרוח של הרגש בכל רגע נתון.
• אפליקציות אחרות של הפרויקט ,כמו אלה המופיעות למטה ,מאפשרות
לקבל חתכים שונים של הרגשות — לפי מין הכותבים ,הגיל שלהם ,המיקום,
מזג האוויר שבו כתבו והרגש שהביעו.
• החתכים האלה מגלים ,למשל ,שבלוגריות מביעות רגש הרבה יותר
מבלוגרים; שהבלוגרים בלאס וגאס מרגישים סקסיים יותר מבכל עיר
אחרת; שהמדינה השמחה בעולם היא ,איך לא ,הוואי; שהעיר העצובה
בעולם היא סינגפור; שהעיר האשמה בעולם היא נאפולי ,פלורידה;
ושההרגשה " "badנפוצה בירושלים פי  1.5מבכל עיר אחרת בעולם
wefeelﬁne.org

