
Mind Less Company: Superalgoritmin Suomi
MIKÄ ON SINUN SUOMI-KUVASI?

Mind Less Company tunnetaan globaalina sisällönhallintatalouden moniala
yrityksenä.  Olemme neutraali ja puolueeton toimija. Suomi on yhtiöllemme 
pienestä koostaan huolimatta merkittävä innovaatioalusta ja innovaatioiden 
testausalusta.  Valitsimmekin Suomen uusimman läpimurtomme kohdemaaksi. 

Suomalaisuus on nyt enemmän kuin koskaan talouskasvua, jossa vaaditaan 
pelottomia valintoja. Yhtiömme arvoissa ei ole koskaan ollut sijaa valitsematta 
jättämiselle, ja tätä yrityskulttuuria haluamme levittää myös nyt, kun sovellam
me sinuun yhtiön käänteentekevää innovaatiota: superalgoritmia.

Mikä on sinun henkilökohtainen Suomi-kuvasi? Superalgoritmimme on käy
nyt läpi valtavan aineiston ja tyypitellyt meille kaikille tutut Suomisymbolit 
joukkoihin A, B ja C.  Mikä on sinun symbolijoukkosi?  Edelleen jokaisesta kol
mesta symbolijoukosta algoritmimme on syntetisoinut kolme kokonaan uutta 
Suomisymbolia. Ne näkyvät kunkin symbolijoukon yläpuolella. Mikä niistä 
on sinun valintasi uudeksi Suomisupersymboliksi? Katso tarkasti, teet joka 
tapauksessa valinnan, kun menet portista.

Yhtiömme työntekijät kirjaavat valinnat eri mittauspisteissä.  Sen jälkeen super
algoritmi tislaa valintojen keskinäisestä suhteesta lopullisen Suomisymbolin. 
Mind Less Company julkaisee tämän symbolien äidin yhtiön verkkosivuilla:
www.mindlesscompany.eu. Uusi kansallinen kivijalka on globaalin yrityksem
me lahja satavuotiaalle Suomelle. Suomi saa olla ensimmäinen kansakunta, 
jolla on superalgoritmin tuottama oma kansallinen symboli.

Lisätietoja: www.mindlesscompany.eu

Ihmismieli on algoritmi
muiden taloutta pyörittävien 
algoritmien joukossa.
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 Mind Less Company kehittää totaalisen sisällönhallinnan tekniikoita ja ottaa 
vastaan toimeksiantoja osakkeenomistajiensa etua kunnioittaen. 

Superalgoritmin tarina

Yrityksetkin voivat haaveilla, aivan niin kuin yksittäiset ihmiset. Me Mind Less 
Companyssa otimme riskin: ajoimme alas lukuisia tuottavia toimintoja ja val
jastimme yhtiön resurssit ja voimavarat konsortioon, jolla oli vain yksi tehtävä, 
superalgoritmin löytäminen ja kehittäminen. 
 
Yhtiön työntekijät kohtasivat tässä prosessissa merkittäviä eksistentiaalisia 
haasteita.   Koska ihmisen aivotoiminta on biologinen algoritmi, siihen pätevät 
samat lait kuin tietotekniikan algoritmeihin. Niinpä tehtävään voimakkaasti 
sitoutuneet tutkijamme kokivat rajat ylittävää yhteyttä kehitettävään imma
teriaaliseen tuotteeseen.  Algoritmi kulkee läpi tekno ja biosfäärin, se kytkee 
yhteen koneet, tietoisuudet ja organismit. Kun hybridinen esineiden ja organis
mien internet herää eloon, tietoisuus vapautuu ruumiin kahleista. 

Superalgoritmi mahdollistaa riskittömän liiketoimintamallin, koska se kykenee 
kokoamaan yhteen mikrotason datan ja annostelemaan sen edelleen mikro
tasolla.  Siten pieninkään talouden tai politiikan liikahdus ei tule yllätyksenä.  
Laskentateho on ääretön; kaikki välitetään ja analysoidaan. Sinulle ei tarjota 
vain sitä mitä haluat, vaan myös sitä mitä et vielä tiedä haluavasi.

Lopullinen läpimurto tapahtui luovuttuamme vajaasti attribuoiduista puna
mustan hakupuun kaltaisista ratkaisuista. Opetimme koneälyn lukemaan tieto
rakenteen välitöntä kokonaishahmoa. Koodasimme datan hahmobinääriseksi 
yliattribuoiduksi ja ylisymmetriseksi hakupuuksi.  Tämän oivalluksen jälkeen ei 
ollut kuin ajan kysymys, kun  Algorithm MOLCK10X10 näkisi päivänvalon.


