


Hvað            veit um þig
Fjórar stoðir í leit



Hvað veit Google um mig þegar ég leita?

Leit
Almennar leitir

Innsýn
Hvernig Google 

greinir okkur

Ásetningur
Skilningur á 

leitunum okkar

Merki
Merki sem að við 
sendum frá okkur
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Fyllir í eyðurnar



Stærðfræðileg kortlegging 
við að finna undirliggjandi 
breytur sem að eru faldar 
í gögnunum







En hvernig vissi Target að hún væri ólétt?





Algríma (Algorithm)

EF að einstaklingur kaupir ólyktandi sápu OG stóran poka af bómullarkúlum OG handspritt 
OG handþurkur OG Vítamín á innan við viku. Þá sendir Target netpóst á viðkomandi









Ásetningur



Bækur fyrir börn Bækur fyrir fullorðna







BERT
Bidirectional Encoder Representation from Transformers



● Bert tekur leit

● Brýtur hana niður orð fyrir orð

● Lítur á allar mögulegar tengingar á milli orða

● Kortleggur tengingu á milli orða í báðar áttir

● Greinir samhengið á meiningu orða þegar þau eru pöruð saman. 

Með öðru orðum. BERT þýðir að Google uppfærði sig á þann 
máta að það skilur meiningu á bakvið orðin, þ.e ásetningin “intent”

Hvernig BERT virkar



Fréttagrein Upplýsingasíða



Alfræðiorðabók Svar á vefsíðu



That’s right





Merki



Leit

Stýrikerfi

Vafri

Leitarsaga

Tungumál

Tæki

Tími

Dagur Staðsetning

















Ásetningur

Merki

Gervigreind

Miðun 

Uppboð 

Conversions



Uppboð → Merki





Þúsundir 
leitarorða sem að 
voru í 
miðunarmenginu

Þurftir handvirkt 
að stilla af öll 
uppboð



Miðun → Ásetningur



Travel Iceland

Notandi er búinn að kaupa flug til 
Íslands og vill átta sig á hvað hann 
gæti átt von á eftir að hann er búinn 
að ferðast til Íslands
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Travel Iceland

Notandi vill kaupa sér flug eða ferðir 
eftir að hafa kynnt sér Ísland  
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Travel Iceland

Notandi sá auglýsingu á netinu og 
hefur áhuga að kynna sér ísland þ.e 
ferðast til Íslands og hvað er í boði
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Upplýsingasöfnun

Kauphneigð

Eftirfylgni



Conversions  → Gervigreind
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Takk fyrir


