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Individ i fællesskab Christoffer Ugilt Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er skrevet af
computerprogrammet Individ i fællesskab i tidsrummet 14/11/2013 - 14/11/2014. Forfatter Christoffer Ugilt
har opsat præmisserne for dette program, og datalog Troels Ugilt har udviklet det ud fra disse præmisser.
Programmets funktion er at skrive tekster. Dette gøres ved at opsamle overskrifter, der starter med ´Vi´ og
´Jeg´ fra danske internetbaserede nyhedsmedier. De opsamlede overskrifter sættes sammen til to tekster: En

tekst med ´Vi´ og en tekst med ´Jeg´.

Programmet fungerer som følger:
Hvert 5. minut døgnet rundt trawler det RSS-feeds (opdateringsstrømmen) fra hjemmesiderne: dr.dk, tv2.dk,
eb.dk, b.dk, bt.dk, jp.dk, information.dk og pol.dk. Fra denne strøm plukkes alle overskrifter der starter med
´Vi´ og ´Jeg´. De plukkede overskrifter isoleres herefter fra en evt. afsender, hvilket gøres ved at fjerne alt, der
måtte stå før et kolon. Eksempelvis: ´Navy SEAL: Jeg hørte Osama bin Ladens sidste åndedrag´, reduceres til:

´Jeg hørte Osama bin Ladens sidste åndedrag´.

Efter isoleringen udfører programmet to tjek:

1. Hvis linjen er knyttet til en artikel, der falder ind under kategorien "sport", så sorteres den fra.
2. Hvis linjen allerede er skrevet til teksten indenfor de seneste 24 timer, så sorteres den fra.

Hvis linjen overlever disse tjek, tilføjer programmet denne til toppen af den allerede skrevne tekst, så det altid
er den nyeste linje, der står øverst.

Den eneste redigering af programmets tekst, der er foretaget i forbindelse med denne bog, er en inddeling i 17
titelgivne kapitler.
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