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I  utbildningen läggs stor  vikt  vid användning av de senaste  teknikerna,  miljöerna,  verktygen och
metoderna.  Tillsammans  med ovanstående teoretiska grund innebär detta att  systemarkitekter skall
vara  anställningsbara  som  programutvecklare  direkt  efter  examen.  Det  är  lika  naturligt  för  en
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Abstract
The ability of expressing feelings in words or moving others with them has always been a
admired and rare feature. This project involves creating a text generator able to write text in
the style of remarkable men and women with this ability, this gift. This has been done by
training a neural network with quotes written by outstanding people such as Oscar Wilde,
Mark Twain, Charles Dickens, et alt. This neural network cooperate with two different
semantic models: Word2Vec and One-Hot and the three of them compound our text
generator. With the text generated we carried out a survey in order to collect the opinion of
students about the quality of the text generated by our generator. Upon examination of the
result, we proudly learned that most of the respondents thought the texts were coherent and
fun to read, we also learned that the former semantic model performed, not by a factor of
magnitude, better than the latter.

Keywords: semantic  models,  word  embeddings,  natural  language  processing,  natural
language generation.
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Sammanfattning
Förmågan att uttrycka sina känslor i form av ord eller beröra andra med dem har alltid varit en
beundransvärd och sällsynt egenskap. Det här projektet handlar om att skapa en text generator
kapabel av att skriva text i stil med enastående män och kvinnor med den här egenskapen.
Arbetet  har  genomförts  genom att  träna  ett  neuronnät  med  citat  skrivna  av  märkvärdiga
människor såsom Oscar Wilde, Mark Twain, Charles Dickens, etc. Nätverket samarbetar med
två olika semantiska modeller: Word2Vec och One-Hot och alla tre är delarna som vår text
generator består av. Med dessa genererade texterna gjordes en enkätudersökning för att samla
åsikter  från studenter  om kvaliteten  på de genererade  texterna  för att  på så  vis  utvärdera
lämpligheten hos de olika semantiska modellerna. Efter analysen av resultatet lärde vi oss att
de flesta respondenter tyckte att texterna de läste var sammanhängande och roliga. Vi lärde
oss också att Word2Vec, presterade signifikan bättre än One-hot.

Nyckelord: semantiska modeller, syntetisk textgenerering, naturlig språkbehandling.
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Begreppslista

Glyf -
Symbol för att beteckna ett underliggande objekt
(t.ex. bokstav, ord, bild).

Sentiment - Känsla, intryck (positiv, objektiv eller negativ).

Sentimentanalys - Handlingen att lista ut känslan för en viss text.

Word embedding - Numerisk representation av ett ord.

Naturligt språk -
Ett språk som har utvecklats som del av en grupps kultur
vars medlemmar förvärvar det som sitt förstaspråk.

Regularisering -
En process för att lägga till information och
undvika överträning i maskininlärning.

Dropout -
En regulariseringsteknik för att minska överträning i
neuronnät genom att förhindra neuronernas möjlighet
att anpassa sig till varandra.

Ensemble - En grupp klassi�cerare

ReLU - En aktiveringsfunktion de�nierad som max(0, z).

Softmax -
Vanligtvist det sista utdata lager i ett neuronnät som
utför multi-klass klassi�cering.

Wilcoxon signed

rank text
-

Är ett icke parametrisk statistiskt hypotestest som
används för att jämföra två relaterade samples, matchande
samples eller upprepade mätningar i en enda sample
för att bestämma om deras medelrank skiljer sig åt eller inte.
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1 Inledning

Att kunna förmedla budskap har alltid varit en väsentlig förmåga hos människan och
genom världshistorien har det funnits personer som har utmärkt sig i detta avseende.
Personer som Einstein, Wilde, Twain och Ghandi lämnade som en testamentarisk gåva en
mängd slagkraftiga uttalanden som på ett e�ektivt sätt speglade deras tankar, känslor,
åsikter och idéer som har kommit att övertyga många (Wilde, 1913). Det är svårt att
överskatta vikten av retorik; ett djupt och meningsfullt uttalande har potentialen att
inbringa hopp, förändra någons synpunkt och lindra hjärtesorg. Att komponera ett djupt
och meningsfullt uttalande kräver många olika saker men framför allt ett syfte. Ovan
nämnda personer hade det; de visste vilket budskap de ville förmedla, vilka känslor de ville
framkalla hos läsaren och komponerade sina uttalanden därefter.

Eftersom språkanvändningen är så viktig för människan har automatisk språkgenerering
länge varit ett hett forskningsområde, med tillämpningar som språköversättning,
bildtext-generering och frågesvarande. Redan på 1950-talet sågs automatisk
språkgenerering som en central del för att kunna klara Turingtestet och således
åstadkomma stark arti�ciell intelligens (Turing, 1950). Tidiga program som ELIZA
(Weizenbaum, 1966) verkade emellertid lovande men samtidigt begränsade då de var
uppbyggda på en förde�nierad regelmängd vilket visade sig vara oskalbart. Tidiga försök
att modellera den mänskilga hjärnan med arti�ciella neuronnät misslyckades till stor del
också på grund av brist på beräkningskraft och historisk data. Med tiden har både
beräkningskraft och mängden historisk data ökat markant samtidigt som ett par
algoritmiska e�ektiviseringar upptäckts vilket gett nytt hopp till automatisk
språkgenerering (Lecture 1 | Natural Language Processing with Deep Learning, 2017). Idag
består språkgeneratorer typiskt sett av djupa neuronnät för att modellera abstraktioner i
språket på olika nivåer, i kombination med semantiska modeller vars uppgift är att �nna en
lämplig representation för semantiken i språket. Moderna tillämpningar av denna teknik
har nått resultat med en korrekt språkmässig syntax som exempelvis användning av
mellanrum och stor bokstav efter punkt (Karpathy, 2015). Det tycks dock ofta �nnas
brister i dessa texters semantiska sammanhållning varför ytterligare förbättring krävs för
att kunna tillämpa teknikerna på praktiska problem.

I denna studie jämförs olika semantiska modeller för att fastställa vilken som är mest
lämplig för en generisk generativ uppgift vars syfte är att skapa en semantisk
sammanhållen text som bibehåller ett speci�cerat tema. Liknande studier har gjorts för
domänspeci�ka problem, exempelvis sentimentanalys (Schnabel, Labutov, Mimno &
Joachims, 2015). Så vitt vi vet har dock inte dessa modeller jämförts i kontexten av
domänoberoende uppgifter som denna, vilket behövs för att få en insikt i modellernas
universella lämplighet och således kunna överföra fynden till andra generativa uppgifter.
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1.1 Problemformulering

En språkmodell kapabel att generera text baserat på indata från användaren kan användas
för att automatisera kommunikativa handlingar och har således många tänkbara
tillämpningsområden, inte minst inom support och service där sådana handlingar ofta
utgör en stor �askhals i process�ödet.

Naturligt språk är en typ av data som innehåller många komplexa samband. Av denna
anledning utgörs ofta språkgeneratorer av ett arti�ciellt neuronnät (se delavsnitt 2.1 för en
introduktion) då dessa modeller visats kunna producera komplexa, icke-linjära
beslutsgränser. Det �nns många olika neuronnätsarkitekturer men en av dem som fått
särskilt mycket uppmärksamhet för just språkgenerering är rekurrenta neuronnät (RNN)
då dessa visats kunna emulera ett korttidsminne av den sekvens (exempelvis text) som
genereras (Hochreiter & Schmidhuber, 1997). Många av de texter som genererats med
RNN uppvisar dock stora brister i deras semantiska sammanhållning varför påtagliga
förbättringar krävs för att kunna tillämpa denna teknik på praktiska problem i verkliga
scenarion. En tänkbar begränsning hos textgenerering med RNN, i stil med den som
presenteras i (Karpathy, 2015), är att modellen tycks generera varje tecken enbart baserat
på sekvensen av föregående genererade tecken. Något som modellen inte tycks fånga är
kontexten av vad den faktiskt skriver om, det vill säga den semantiska innebörden av
tidigare genererad text. Av denna anledning �nns det heller inget enkelt sätt att aktivt
styra nätverket genom att stoppa in tematisk information, exempelvis vad texten ska
handla om eller vilken känsla den ska framkalla hos läsaren. Mer avancerade
RNN-arkitekturer, som Long short-term memory (LSTM) och Gated recurrent unit
(GRU), kan lösa båda dessa problem då de tillhandahåller en minnescell designad för att
lagra meta-information om längre sekvenser. Med hjälp av dessa modeller har man lyckats
generera textuella beskrivningar av bilder och vice versa med någorlunda tillfredsställande
resultat (Karpathy, Fei-Fei, u.å.). Forskning om hur en text kan genereras givet annan
tematisk information som budskap och sentiment (känsla) är dock väldigt begränsad.

Att neuronnät enbart klarar av att hantera numerisk data problematiserar saken
ytterligare eftersom det inte är helt uppenbart hur ett tema kan representeras med si�ror.
Det �nns ett antal semantiska modeller (eng. word embeddings) som påståtts vara lovande
för just detta och som visat upp viss nytta för andra typer av språkproblem. De �esta
semantiska modeller är dock opaka; hur de verkar och varför de fungerar går inte att iaktta
(Pennington, Socher & Manning, u.å.). Av denna anledning går det heller inte att direkt
säga vilken som fungerar bäst för ett givet problem (Schnabel, Labutov, Mimno &
Joachim, 2015). Jämförelsestudier om semantiska modeller bygger ofta på leksaksproblem,
som ordanalogier, men studier har visat att vilken semantisk modell som är mest lämplig
kan skilja sig mellan olika domänspeci�ka problem och att utvärderingen av semantiska
modeller således bör ske i kontexten av en verklig uppgift, exempelvis sentimentanalys eller
entitetsigenkänning, och inte i isolering (Schnabel et al., 2015). Mängden sådana
jämförelsestudier är väldigt begränsad och eventuella fynd i sådana studier får per
de�nition endast lokala implikationer då slutsatserna inte kan användas för andra
generativa uppgifter.
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1.2 Syfte

Baserat på ovanstående problemformulering är det huvudsakliga syftet med denna studie
att utforska och jämföra olika semantiska modeller i kontexten av en generativ uppgift där
målet är att skapa en kortare text som bibehåller ett speci�cerat tema. Att �nna lämpliga
semantiska modeller till denna uppgift har ett visst värde i sig, men eftersom denna uppgift
är domänoberoende hoppas vi samtidigt kunna ge insikt i vilken semantisk modell som är
lämpligast ur ett universellt perspektiv. Med andra ord vill vi skapa insikter som sedan kan
användas vid valet av semantisk modell för andra, domänspeci�ka uppgifter som exempelvis
maskinöversättning, bildtext-generering, frågesvarande och framtida generativa uppgifter.

1.3 Frågeställning

Baserat på ovanstående syfte är den huvudsakliga frågeställningen med denna studie: Hur
kan tematisk information representeras för att påverka innehållet i automatisk genererad
text? Ett tema kan i denna kontext betraktas som en kombination av ett budskap och ett
sentiment. Frågeställningen kan således brytas ner till följande två delfrågor:

1. Vilken roll spelar valet av semantisk modell vid automatisk textgenerering?

2. Hur påverkas genererad text av ytterligare indata i form av sentiment?

1.4 Avgränsningar

För den första delfrågan har vi avgränsat oss till att jämföra one-hot-kodning med
Word2Vec, samt linjära kombinationer av dessa. Det �nns emellertid många andra
semantiska modeller som visat upp bra prestanda för vissa problem, men studier har visat
att många av dessa kan reduceras till Word2Vec och vice versa (Levy, Goldberg & Dagan,
2015).

För den andra delfrågan har vi avgränsat oss till att undersöka e�ekterna av att
konkatenera ett sentimentvärde med representationen av budskapet. Andra
kombinationsmetoder är de�nitivt möjliga men forskning om detta begränsad.

2 Bakgrund

Naturliga språkgeneratorer består typiskt sett av två komponenter; ett neuronnät och en
semantisk modell. Dessa tekniker beskrivs på en övergripande nivå i sektion 2.1 respektive
2.2. Därefter ges beskrivningar över ytterligare tekniker som använts i denna studie;
sektion 2.3 beskriver LDA, som kan användas för att �nna de ämnen som en text
behandlar och 2.4 beskriver verktyget SentiWordNet, som kan användas för
sentimentanalys. Läsaren antas vara familjär med grundläggande maskininlärningsbegrepp.
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2.1 Neuronnät

Ett (arti�ciellt) neuronnät är en komplex beräkningsmodell inspirerad av kunskapen om
hur den biologiska hjärnan fungerar. Denna beräkningsmodell utgörs av ett (oftast stort)
antal neuroner organiserade i olika lager (Löfström, 2015). Figur 2.1 visar ett exempel på
ett neuronnät bestående av ett input lager, två dolda lager och ett output lager.

Figur 2.1: Ett neuronnät

Bortsett från inputlagret utgörs varje lager av ett antal neuroner. En neuron kan i denna
kontext betraktas som en matematisk funktion med de�nitionen:

f(x,w, b) = a(x ·w + b) (2.1)

där x är en vektor med inputsignaler, w är en vektor med vikter, b kan betraktas som ett
tröskelvärde och a är en speci�cerad aktiveringsfunktion (Nielsen, 2015). Nedan listas några
vanligt förekommande aktiveringsfunktioner tillsammans med deras typiska de�nitioner.

sigmoid : a(z) =
1

1 + e−z
(2.2)

tanh : a(z) =
ez − e−z

ez + e−z
(2.3)

ReLU : a(z) = max(0, z) (2.4)

Output från en neuron används som input till neuroner i nästkommande lager vilket får
inputsignaler att propagera genom nätverket för att slutligen returnera värdet y (Löfström,
2015).
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Med tillräckligt mycket träninsdata i form av (x, y)-par tillsammans med en lämplig
optimeringsalgoritm kan modellens parametrar (vikter W och tröskelvärden b) optimeras
för att skapa en prediktiv modell. Nätverkets struktur med staplade lager av neuroner ger
modellen möjligheten att lära sig komplexa samband i data på olika abstraktionsnivåer, så
kallad deep learning (Nielsen, 2015). Denna egenskap har visat sig vara värdefull för
maskininlärningsproblem där det är svårt att utvinna påverkande drag i datan manuellt,
vilket ofta är fallet för bland annat NLP-problem (Nielsen, 2015). Neuronnät är dock inte
helt problemfria; med tanke på den stora mängd parametrar (vikter W och tröskelvärden
b) som större nätverk består av kan det ta lång tid för en optimeringsalgoritm att �nna ett
globalt minimum. Av samma anledning har modellen också en tendens att överträna.
Medan träningstiden ofta kan minskas med hjälp av stokastiska optimeringsalgoritmer kan
överträning mildras med hjälp av så kallad regularisering (Nielsen, 2015). En enkel form av
regularisering, som också uppvisat bra prestanda är dropout (Srivastava, Hinton,
Krizhevsky, Sutskever & Salakhutdinov 2014). Dropout introducerar en ytterligare
hyperparameter p; i varje träningsomgång optimeras parametrarna för en neuron (vikter w
och tröskelvärde b) med en sannolikhet av p och ignoreras med en sannolikhet av 1− p. I
praktiken kan detta illustreras med att ett slumpmässigt urval neuroner temporärt plockas
bort under en träningsomgång (se �gur 2.2).

(a) Utan dropout (b) Med dropout

Figur 2.2: Två neuronnät

Incitamentet till att ignorera neuroner på det här viset är att minska neuronernas
möjlighet att anpassa sig till varandra och istället påtvinga individuell inlärning. I
testfasen används hela nätverket, men de utgående vikterna från neuroner med dropout p
multipliceras med p för att säkerställa att den förväntade outputen från varje neuron är
densamma i både träningsfasen och testfasen (Srivastava et al. 2014).
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2.1.1 RNN och LSTM

Den nätverksarkitektur som beskrivits och illustrerats hittills kallas för feed-forward neural
network (FFNN) då inputsignaler propagerar strikt framåt i topologin. En alternativ
arkitektur är recurrent neural network (RNN) där output y för en viss predicering vid
tidssteg t används som en ytterligare inputsignal till prediceringen vid tidssteg t+ 1. Till
skillnad från FFNN kan RNN på så vis emulera en minnesfunktion som visat sig vara
väsentlig för sekvensmodellering (Hochreiter & Schmidhuber, 1997). Det �nns många
varianter av RNN och en uttömmande beskrivning av dessa ligger bortom ramarna för
denna text. Nedan ges en övergripande beskrivning av en variant som kallas för Long
Short-Term Memory (LSTM). Denna arkitektur har visats kunna bevara information om
längre sekvenser på ett bra sätt, vilket ofta krävs för bland annat naturlig språkgenerering
(Nielsen, 2015).

Figur 2.3: En LSTM enhet

Figur 2.3 illustrerar en typisk LSTM enhet. Enhetens input vid tidssteg t utgörs av
inputsignaler x, ett dolt tillstånd ht−1 (vilket kan liknas med ett korttidsminne) samt ett
celltillstånd ct−1 (vilket kan liknas med ett långtidsminne). Output utgörs av det
predicerade värdet y, det nya dolda tillståndet ht samt det modi�erade celltillståndet ct.
För att utföra beräkningar använder LSTM enheten ett antal så kallade portar som i �gur
3 betäcknas med f , i, g och o. Porten f består av ett sigmoid-lager och avgör vilka element
i celltillståndet som ska glömmas bort. Denna uppdateringsformel kan de�nieras på
följande sätt:

ct ← ct−1 ⊗ σ(Wf [ht−1,xt] + bf ) (2.5)

där σ är sigmoid-funktionen som de�nierades i ekvation (2.2), Wf är vikt-matrisen för
neuronlagret i f , [ht−1,xt] är en konkatenering av input signaler xt och det föregående
dolda tillståndet ht−1 och bf är tröskelvärdet för neuronlagret i f .
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Portarna i och g avgör tillsammans vilka element i input som ska lagras i cell-tillståndet.
Denna uppdateringsformel kan de�nieras på följande sätt:

ct ← ct + σ(Wi[ht−1,xt] + bi)⊗ tanh(Wg[ht−1,xt] + bg) (2.6)

Den sista porten o avgör vad som ska returneras, det vill säga yt och ht. Denna formel kan
de�nieras på följande vis:

yt = σ(Wo[ht−1,xt] + bo)⊗ tanh(ct) (2.7)

och på samma sätt för ht. Vid det första tidssteget kan tillstånden c0 och h0 initieras med
0, men i vissa fall har man också initerat dessa tillstånd med information om den sekvens
som avses genereras. Ett exempel är i bildtext-generering där man initierat tillståndet h0

med en vektorrepresentation av en bild i avsikt att generera en beskrivning av given bild
(Tanti, Gatt & Camilleri 2017).

2.2 Semantiska representationer

Signaler i naturliga språk, exempelvis text, är ett dataformat som inte är speciellt lämpligt
för de �esta maskininlärningsalgoritmer. Först och främst antar de �esta sådana algoritmer
indata av bestämd längd vilket är svårt att fastställa för en naturlig text. Ett annat
problem är att texter i naturliga språk inte har något implicit begrepp av likhet, vilket är
en annan egenskap många algoritmer förväntar sig hos indatan. För att överhuvudtaget
kunna applicera maskininlärningstekniker på naturliga språk, så kallad naturlig
språkprocessering (NLP), krävs därför att texter omvandlas till en form som besitter ovan
två nämnda egenskaper (Lecture 2 | Word Vector Representations: word2vec 2017). I
denna text benämns dessa dataformat som semantiska modeller/representationer då målet
med dem är att fånga den semantiska innebörden av en text i ett mer lämpligt syntaktiskt
format. Kommande två sektioner beskriver två tekniker som kan användas för att
representera enskilda ord. För att representera längre textstycken kan linjära
kombinationer av dessa representationer användas.

2.2.1 One-hot kodning

I en så kallad One-hot kodning representeras ett vokabulär som en binär vektor av samma
längd som antalet ord i vokabuläret där varje index representerar ett ord. Ett ord kan
därmed kodas som en vektor med en etta i det index som motsvarar givet ord och nollor i
övriga index (Lecture 2 | Word Vector Representations: word2vec 2017). Givet ett engelskt
vokabulär kan ordet �zebra� representeras med vektorn i �gur 2.4.

Det �nns ett par potentiella nackdelar med One-hot representationer. Likt råa textsträngar
�nns här inget implicit begrepp av likhet mellan två ord (såvida orden inte är exakt
likadana) eftersom den inre produkten av två olika ord-vektorer alltid resulterar med noll.
Denna representation antar dessutom att innebörden av ett ord ligger i dess syntaktiska
representation, det vill säga de glyfer som ordet representeras med (Lecture 2 | Word
Vector Representations: word2vec 2017).
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Figur 2.4: En one-hot representation av ordet "zebra"

Så är inte alltid fallet med naturliga språk; �hund� och �jycke� är två svenska ord som inte
har några gemensamma glyfer men som ändå betecknar samma underliggande ting. På
grund av denna implicita antagelse benämns One-hot ofta som en lokal representation.
Det �nns dock ett par lukrativa egenskaper med denna representation. För det första är
den enkel att granska och förstå och dessutom är den relativt snabb att framställa jämfört
med mer komplexa neuronnätsbaserade tillvägagångssätt. En annan sak som är värt att
nämna är att studier har visat att enklare modeller som tränats på stora datamängder kan
prestera bättre än komplexa modeller som tränats på mindre data (Mikolov, Chen,
Corrado & Dean, 2013).

2.2.2 Word2Vec

Till skillnad från lokala representationer, exempelvis One-hot, söker distribuerade
representationer efter ett sätt att modellera ett ords innebörd baserat på ord som ofta
förekommer i samma kontext. Två snarlika modeller som visats kunna göra detta på ett
bra sätt är Skip-gram och Continuous bag of words (CBOW) (Mikolov, Corrado, Chen &
Dean, 2013). På grund av likheterna mellan dessa modeller benämns de ofta med ett
gemensamt namn: Word2Vec, en term som används �itigt i denna text när den speci�ka
modellen är mindre intressant. Grundidén med Word2Vec är att träna ett neuronnät med
ett linjärt projektionslager (ett dolt neuronlager utan aktiveringsfunktioner) att predicera
ord som ofta ingår i kontexten av inputordet. En kontext kan här betraktas som ett fönster
innehållande k angränsande ord i träningsmängden, där k är en hyperparameter till
modellen. Efter träningsfasen används vikterna till neuronlagret som ordvektorer (Mikolov
et al. 2013). Hur detta görs i detalj skiljer sig något mellan Skip-gram och CBOW (se �gur
2.5).

I Skip-gram skapas för varje fönster ett antal (x,y)-par där x är en One-hot representation
av mittenordet i fönstret och y är en One-hot representation av ett annat ord i samma
fönster som x. Arkitekturen för Skip-gram visas till höger i �gur 2.5 och består av ett
projektionslager med ett godtyckligt antal linjära neuroner samt ett softmax outputlager
med en neuron för varje ord i träningsvokabuläret.
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Figur 2.5: Arkitekturerna för CBOW och Skip-gram.

I varje träningsomgång används x som input och modellens uppgift är att ge ett högt
aktiveringsvärde för den outputneuron som är associerad med y och små värden för övriga
neuroner. För att sedan representera ett ord som en vektor kastas outputlagret bort och
aktiveringsvektorn från projektionslagret används som inputordets vektorrepresentation. I
CBOW används istället medelvärdet av alla kontextord som input och modellens uppgift är
att predicera mittenordet y (Mikolov et al. 2013). Arkitekturen för CBOW visas till
vänster i �gur 2.5. Skillnaden mellan Skip-gram och CBOW vad gäller prestanda har
huvudsakligen testats på mindre problem, som ordanalogier, där Skip-gram visats kunna
bevara semantisk information något bättre än CBOW medan CBOW visats kunna bevara
syntaktisk information något bättre än Skip-gram (Mikolov et al. 2013). Dessa skillnader
är dock mycket små.

Till skillnad från One-hot producerar båda varianterna av Word2Vec ordvektorer i RN , där
N är antalet neuroner i projektionslagret. Av denna anledning �nns det ett implicit
begrepp av likhet mellan olika ordvektorer; man kan till exempel mäta vinkeln mellan två
ordvektorer a och b med cosinuslikheten:

cos(a, b) =
a · b
‖a‖‖b‖

(2.8)

samt skillnaden i magnitud med:

m(a, b) =‖a‖ −‖b‖ (2.9)

Något som är noterbart med Word2Vec är att modellen kan skapa en vektorrymd med
meningsfulla dimensioner, vilket öppnar upp för sunda linjära kombinationer av olika
ordvektorer.
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Man har bland annat lyckats träna denna modell på en träningsmängd innehållande orden
king, queen, man och woman så att vektorn V(king) - V(man) + V(woman) ligger väldigt
nära V(queen) i den resulterande semantiska rymden (Mikolov et al. 2013). Detta fenomen
möjliggör mer avancerade likhetstester än ekvationerna 2.8 och 2.9, exempelvis
ordanalogier som den ovan.

Ett konstaterat problem med Word2Vec är att modellen kan ta väldigt lång tid att träna
eftersom antalet vikter växer med 2(M ×N) där M är antalet ord i vokabuläret och N är
antalet neuroner i projektionslagret. Studier har visat att N = 300 ger modellen en optimal
representativ kraft och stora vokabulär kan innehålla miljarder ord vilket kan resultera i ett
väldigt stort antal vikter som måste optimeras (Mikolov et al. 2013). En annan egenskap
med Word2Vec som kan vara problematiskt i vissa sammanhang är att representationen är
opak; det är inte uppenbart hur man kan tolka 300 olika dimensioner av ett enstaka ord.

Det bör tilläggas att det �nns många andra metoder för att representera ord på ett
distribuerat sätt; GloVe och PPMI är två av många alternativ som visat bra prestanda för
vissa problem. Trots att de explicita optimeringsmålen ofta skiljer sig markant mellan olika
metoder har studier visat att många av dessa metoder, bland annat GloVe och PPMI, kan
reduceras till Word2Vec med en viss parameterinställning (Levy, Goldberg & Dagan, 2015).
Word2Vec kan därför ses som ett representativt tillvägagångssätt för att uppnå en god
distribuerad representation av ord.

2.3 Latent Dirichlet Allocation (LDA)

LDA är en generativ sannolikhetsmodell som kan användas för att representera innehållet i
diskreta datamängder på ett kompakt sätt. Ett speci�kt användningsfall för LDA, som
också används här för att illustrera hur LDA fungerar, är att modellera en mängd
textdokument baserat på de ämnen som behandlas. LDA antar att ett dokument skapas
utifrån en förbestämd blandning av olika ämnen och att de ord som används i dokumentet
i sin tur genereras utifrån dessa ämnen. Givet en mängd dokument försöker LDA lista ut
den ämnesblandning som användes för att skapa varje dokument genom att titta på de ord
som dokumenten består av (Blei, Ng & Jordan, 2003). För att göra detta börjar LDA med
att skapa en dokumentmatris, där varje rad representerar ett dokument och varje kolumn
representerar ett ord. Tabell 2.1 visar ett exempel på en sådan matris bestående av n
dokument: D1, D2, D3, · · · , Dn och ett vokabulär bestående av m ord:
W1,W2,W3, · · · ,Wm. Värdet i cellen Mij anger frekvensen av ordet Wj i dokumentet Di.
LDA tilldelar sedan varje ord ett slumpmässigt ämne (antalet ämnen är en hyperparameter
till modellen) och med hjälp av denna fördelning skapas två lågdimensionella matriser:
M (1) och M (2) (se tabell 2.2 och 2.3). M (1) är en n× k matris där varje rad representerar
ett dokument och varje kolumn representerar ett ämne. Värdet i cellen M (1)

ij anger
bråkdelen av dokumentet i som behandlar ämnet j. M (2) är en k ×m matris där varje rad
representerar ett ämne och varje kolumn representerar ett ord. Värdet i cellen M (2)

ij anger
bråkdelen av ämnet i som utgörs av ordet j. Observera att dessa två matriser redan förser
ämnesdistributionen av varje dokument samt orddistributionen av varje ämne.
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W1 W2 W3 · · · Wm

D1 0 2 1 · · · 3
D2 1 4 0 · · · 0
D3 0 2 3 · · · 1
...

...
...

...
...

...
Dn 1 1 3 · · · 0

Tabell 2.1: En dokumentmatris M

T1 T2 T3 · · · Tk
D1 0.5 0.0 0.0 · · · 0.5
D2 0.4 0.6 0.0 · · · 0.0
D3 0.8 0.0 0.0 · · · 0.2
...

...
...

...
...

...
Dn 0.3 0.0 0.7 · · · 0.0

Tabell 2.2:
Dokument-ämne-
matris M (1)

O1 O2 O3 · · · Om

T1 0.0 0.3 0.3 · · · 0.4
T2 0.4 0.4 0.2 · · · 0.0
T3 0.1 0.0 0.0 · · · 0.9
...

...
...

...
...

...
Tk 0.5 0.5 0.0 · · · 0.0

Tabell 2.3:
Ämne-ord-matris
M (2)

I tabell 2.2 kan vi till exempel utläsa att dokument D2 behandlar ämnena T1 och T2. Dessa
distributioner är dock ofta dåliga eftersom varje ämne utgörs av ett slumpmässigt urval av
ord. För att förbättra distributionerna itererar LDA genom varje dokument d och för varje
ämne t som d består av uppdateras respektive cell i M (1) med följande ekvation:

M
(1)
dt ← P (t|d) =

∑
w∈d 1(w ∈ t)
|d|

(2.10)

där 1(·) är indikatorfunktionen som tar ett predikat och returnerar ett om predikatet är
sant och noll om det är falskt. För varje ord w som ingår i d uppdateras respektive cell i
M (2) med följande ekvation:

M
(2)
tw ← P (w|t) =

∑
d∈D

∑
v∈d 1(v = w, v ∈ t)
|t|

(2.11)

Därefter tilldelas w ett nytt ämne t utifrån sannolikhetsfördelningen:

P (t|d)P (w|t) (2.12)

över alla möjliga ämnen t ∈ T . Efter ett antal iterationer konvergerar
distributionsförändringarna och uppdateringsfunktionen terminerar (Blei, Ng & Jordan,
2003).
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2.4 SentiWordNet 3.0

SentiWordNet är ett verktyg för att utföra sentimentanalys, det vill säga klassi�cera ord
som positiva, negativa eller objektiva. Med SentiWordNet tilldelas varje ord w tre
numeriska poäng: Pos(w), Neg(w) och Obj(w) beroende på hur modellen tolkar ordets
sentiment i dimensionerna positivitet, negativitet och objektivitet. Dessa poäng kan anta
värden i intervallet [0.0, 1.0] och deras summa måste vara lika med 1.0 (Baccianella, Esuli
& Sebastiani, 2010). Tabell 2.4 visar SentiWordNets poängsättning av åtta olika ord. Med
denna tabell kan vi bland annat utläsa att ordet divine är mycket positivt då det �ck en
hög positiv poäng och en låg negativ poäng.

positiv objektiv negativ
good 0.75 0.25 0
divine 0.875 0.125 0
solid 0.875 0.125 0
superb 0.875 0.125 0
abject 0 0 1
pitiful 0 0 1
bad 0 0.325 0.625

unfortunate 0 0.875 0.125

Tabell 2.4: En sentiment-tabell

SentiWordNets beräkningsprocess består av två huvuddelar: ett
semi-supervised-learning-steg och ett random-walk-steg. Dessa steg beskrivs på en
övergripande nivå nedan. Den entusiastiske läsaren hänvisas till (Baccianella, Esuli &
Sebastiani, 2010) och (Esuli & Sebastiani, 2007) för en mer detaljerad förståelse.

2.4.1 Steg 1: semi-supervised learning

Detta steg består av fyra delsteg:

1. En liten träningsmängd skapas med ett fåtal ord som är uppenbarligen negativa eller
positiva. Dessa ord sökes upp i lexikaldatabasen WordNet och relaterade ord inom en
viss radie k läggs till i träningsmängden, där k är en distans mellan två ord uttryckt i
antalet länkar som måste följas för att nå ett visst ord från ett annat i topologin.

2. En annan mängd ord som antas vara objektiva läggs till i träningsmängden.
Beskrivningarna som �nns listade för varje träningsord i WordNet representeras som
bag-of-words och används för att träna en ensemble av åtta klassi�cerare vars
uppgifter är att klassi�cera ett ord som positivt, negativt eller objektivt.

3. Samtliga ord i WordNet klassi�ceras som positiva, negativa eller objektiva med hjälp
av modellen som tränades i steg 2.

4. De slutgiltiga poängen (positiv, negativ, objektiv) för varje ord beräknas som ett
medelvärde av ensemblemedlemmarnas prediceringar.
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2.4.2 Steg 2: random-walk

I detta steg skapas en graf där varje nod representerar ett ord och varje länk representerar
en koppling mellan två ord. Mer speci�kt skapas en riktad länk från nod w1 till nod w2 om
ordet w1 förekommer i WordNets beskrivning av ordet w2. Följande formel används
iterativt för att uppdatera poängen för varje ord i grafen:

ak = αak−1W
T + (1− α)e (2.13)

där a är en vektor innehållande poängen för varje nod i iteration k, W är grafens
angränsningsmatris och α och e är hyperparametrar som kan ställas in efter behag.
Intuitionen bakom ekvation 2.10 är att poängen för ett ord w1 bör påverka poängen för ord
vars beskrivning innehåller w1. Denna uppdateringsformel kan upprepas ett godtyckligt
antal gånger (Esuli & Sebastiani, 2007).

Figur 2.6: SentiWordNets huvudstruktur.
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3 Metod

Detta kapitel redogör det tillvägagångssätt som följts för att svara på studiens
forskningsfråga. En metod bör lämpligtvis vara grundad i ett informationsbehov kopplat
till studiens forskningsfråga, vilket för denna studie redovisas i avsnitt 3.1. Därefter ges en
detaljerad beskrivning av studiens design i avsnitt 3.2. Slutligen diskuteras styrkor och
svagheter med den valda metoden i avsnitt 3.3.

3.1 Informationsbehov

För att svara på studiens forskninsfråga identi�erades två väsentliga informationsbehov: en
mängd syntetiskt genererade texter, som skapats utifrån en mängd speci�cerade teman
representerade med olika semantiska modeller, samt mänskliga åsikter om hur bra de
genererade texterna speglar speci�cerade teman.

3.2 Design

Baserat på de informationsbehov som identi�erades i 3.1 gjordes tre större designval. För
att överhuvudtaget kunna träna en generativ modell behövdes en lämplig datamängd;
denna datamängd presenteras i 3.2.1. Arkitekturen för själva textgeneratorn presenteras i
3.2.2. För att kunna utvärdera genererade texter behövdes ett lämpligt
utvärderingsinstrument baserat på mänskliga åsikter; detta instrument presenteras i 3.2.3.

3.2.1 Datamängd

För att kunna träna textgeneratorn behövdes data i form av kortare texter med associerade
budskap och sentiment. Dessvärre lyckades vi inte hitta någon existerande datamängd i
detta format. Istället utvecklades en simpel webbskrapare som användes för att skrapa
kända citat med tillhörande budskap från webben. Den huvudsakliga anledningen till att
just citat valdes som träningstexter är att de ofta har ett starkt bakomliggande budskap.
De är dessutom relativt korta och de citat som skrapades var redan associerade med
budskap. Dessa citat saknade dock associerade sentimentvärden. Av denna anledning
gjordes, med hjälp av SentiWordNet, en sentimentklassi�cering av alla citat för att
ytterligare associera varje citat med denna information. Datamängden som skapades består
av 94,919 dataexempel där varje exempel utgörs av ett ternärt sentimentvärde (positiv,
negativ eller objektiv), ett budskap samt ett citat. Tabell 3.1 listar samtliga 122 budskap i
datamängden och tabell 3.2 visar ett utdrag ur denna datamängd. Det bör dock
poängteras att generatorn inte tränades på samtliga dataexempel. Budskapen father's day,
memorial day, moving on, mother's day, new year's, saint patrick's day, valentine's day och
veterans day kunde inte representeras med den färdigtränade Word2Vec-modellen varför
samtliga texter med dessa budskap utelämnades från träningsmängden. På grund av
tidsbrist användes endast hälften av de återstående texterna för att träna textgeneratorn.
Det bör också klargöras att träningsmängden förbehandlades så att varje träningstext
bestående av N ord utgjorde N+1 träningsexempel.
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Mer speci�kt konstruerades träningsexempel som (x, y)-par där x består av ett budskap,
ett sentimentvärde och ett pre�x (föregående ord) och y är önskat su�x (nästa ord). För
att kunna predicera det första och sista ordet för en text utökades varje text med två
specialtecken: startseq och endseq. För att minska vokabuläret rensades alla specialtecken
bort från träningstexterna. Tabell 3.3 listar samtliga träningsexempel som genererades
utifrån det första dataexemplet i tabell 3.2.

age alone amazing anger
anniversary architecture art attitude
beauty best birthday brainy
business car chance change
christmas communication computers cool
courage dad dating death
design diet dreams easter

education environmental equality experience
failure faith family famous

father's day fear �nance �tness
food forgiveness freedom friendship
funny future gardening God
good givernment graduation great

happiness health history home
hope humor imagination independence

inspirational intelligence jealousy knowledge
leadership learning legal life

love marriage medical memorial day
men mom money morning

mother's day motivational movies moving on
music nature new year's parenting

patience patriotism peace pet
poetry polotics positive power

relationship religion respect romantic
sad saint patrick's day science smile

society space sports strength
success sympathy teacher technology
teen thankful thanksgiving time
travel trust truth valentine's day

veterans day war wedding wisdom
women work

Tabell 3.1: Samtliga 122 budskap i datamängden. Kursiverade
budskap utelämnades vid konstruktionen av träningsmängden.
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# Sentiment Budskap Citat
1 objective age Love has no age, no limit; and no death.

2 objective age
Let us never know what old age is.

Let us know the happiness time brings,
not count the years.

...
...

...
...

94,919 objective work
I met an american woman and

got married so I had to get a job.

Tabell 3.2: Ett utdrag ur datamängden.

# x y
1 [objective, age, startseq ] love
2 [objective, age, startseq love] has
3 [objective, age, startseq love has ] no
4 [objective, age, startseq love has no] age
5 [objective, age, startseq love has no age] no
6 [objective, age, startseq love has no age no] limit
7 [objective, age, startseq love has no age no limit ] and
8 [objective, age, startseq love has no age no limit and ] no
9 [objective, age, startseq love has no age no limit and no] death
10 [objective, age, startseq love has no age no limit and no death] endseq

Tabell 3.3: Samtliga träningsexempel som genererades utifrån
dataexemplet [objective, age, Love has no age, no limit; and no
death.]

3.2.2 Textgenerator

För att kunna utvärdera olika semantiska modeller i kontexten av textgenerering behövdes
en duglig textgenerator kapabel att generera textsekvenser utifrån en numerisk
representation av ett tema. Det tycks inte �nnas några studier som undersökt lämpliga
arkitekturer eller tillvägagångssätt för just denna uppgift, men (Tanti, Gatt & Camilleri,
2017) jämför olika arkitekturer för bildtext-generering vilket kan ses som en relaterad
uppgift. Den textgenerator som skapades och användes i denna studie är inspirerad av en
som visade upp bra prestanda i ovan nämnda studie, med mindre modi�kationer för att
kompensera skillnaderna i indatan (bild respektive tema).

Textgeneratorn är generisk; för att instantiera den måste den parametreras med en
semantisk modell som i sin tur avgör vilken typ av indata som accepteras. Vill man
exempelvis generera en text med temat [love, positiv] behöver man parametrera generatorn
med en modell kapabel att representera ett budskap och ett sentimentvärde. På så sätt kan
samma arkitektur användas för att skapa textgeneratorer för olika semantiska modeller.
För att generera en textsekvens använder generatorn ett djupt neuronnät. Den
övergripande arkitekturen för detta neuronnät visas i �gur 3.1.
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Figur 3.1: Textgeneratorns arkitektur uttryckt i neuronlager.

Som �gur 3.1 visar kan den övergripande modellen brytas ner till tre olika delar där varje
del har en unik uppgift:

• Decoder - Decoderns uppgift är att ge förslag på nästa ord baserat på tidigare ord i
sekvensen. Denna del är oberoende av temat i sekvensen. Decodern består av fyra
neuronlager:

� Decoder input - Ett inputlager som förväntar sig indata i form av en ordsekvens
representerad som en vektor med index i vokabuläret.

� Decoder embedding - Ett inbäddningslager av storlek 256 som komprimerar
inputsignalerna till en vektor i R256.

� Decoder dropout - Ett dropoutlager av storlek 256 med p = 0.5 vars uppgift är
att generalisera inbäddningsvektorn och således minska risken för överträning.

� Decoder LSTM - En LSTM enhet av storlek 256 vars uppgift är att predicera
nästa ord i sekvensen baserat på föregående ord.
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• Encoder - Encoderns uppgift är att generalisera representationen av ett tema. Denna
del är oberoende av tidigare ord i sekvensen. Encodern består av tre neuronlager:

� Encoder input - Ett inputlager som förväntas sig indata i form av en numerisk
representation av ett tema, det vill säga en vektor i Rn.

� Encoder dropout - Ett dropoutlager av storlek 256 med p = 0.5 vars uppgift är
att generalisera den tematiska vektorn.

� Encoder ReLU - Ett neuronlager av storlek 256 med aktiveringsfunktionen
ReLU.

• Merge - Denna del kombinerar (konkatenerar) ett generaliserat tema med föregående
ordsekvens (pre�x) för att predicera nästa ord (su�x). Intuitionen här är att nästa
ord i sekvensen beror både på sekvensens tema och tidigare ord och genom att
kombinera respektive spår (encoder och decoder) i ett senare skede uppnås en
prediktiv modell kapabel att ta hänsyn till båda dessa egenskaper individuellt. Merge
delen består av tre neuronlager:

� Merge input - Ett så kallat merge-lager som konkatenerar vektorer från två olika
källor (i det här fallet utdatan från Decoder LSTM och Encoder ReLU ).

� Merge ReLU - Ett neuronlager av storlek 256 med aktiveringsfunktionen ReLU
vars uppgift är att predicera nästa ord utifrån föregående ordsekvens och
tematisk information om sekvensen som avses genereras.

� Merge softmax - Ett neuronlager av samma storlek som vokabuläret som genom
linjär softmax-regression returnerar en sannolikhetsdistribution över nästa ord.

För att träna nätverket som beskrivs ovan användes optimeringsalgoritmen Adam
tillsammans med felfunktionen Cross-entropy som kan de�nieras på följande vis.

C(W , b) = − 1

N

N∑
n=1

[ynlog(ŷn) + (1− yn)log(1− ŷn)] (3.1)

där W är nätverkets viktmatris, b är nätverkets biasvektor, N är antalet träningsexempel,
yn är det korrekta värdet för träningsexempel n och ŷn är det predicerade värdet för
träningsexempel n. En utömmande beskrivning av optimeringsalgoritmer ligger dessvärre
bortom ramarna för denna text. En intuitiv beskrvning av Adam �nns att tillgå i (Kingma
& Lei Ba, 2015). Procedurerna för förbehandling, inlärning och inferens beskrivs i
algoritmerna 1, 2 och 3.
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I ovanstående algoritmer används [x,y] som notation för konkatenering. Vidare används
följande subrutiner:

• ZIP(x, y, z) - Itererar genom ett antal sekvenser och returnerar xi, yi, och zi för varje
iteration.

• EMBED(s, t) - Omvandlar ett sentimentvärde och ett (eller �era) budskap till en
numerisk vektor med hjälp av en förspeci�cerad semantisk modell.

• TOKENIZE(t) - Omvandlar en text till en vektor av index i vokabuläret (t.ex. apan
äter banan 7→ [8, 79573, 462]).

• INSERT(x) - Lägger till x i given datastruktur.

• BINARIZE(w) - Omvandlar ett ordindex till en binär vektor (t.ex. 3 7→ [0, 0, 0, 1]).

• APPEND(w) - Lägger till ordet w i given sträng.

• FIND(i) - Letar upp ordet med index i i vokabuläret.

• UPDATE(o, l, X, y) - Updaterar parametrarna i given modell med hjälp av
optimieringsfunktionen o, felfunktionen l, träningsdatan X och klasserna y.

• PREDICT(x) - Predicerar klassen för exempel x.

• DELETE(w) - Plockar bort ordet w från given sträng.

En annan central del i ovanstående algoritmer är just den semantiska modellen (som i
algoritmerna benämns som embedding). För att undersöka vikten av den semantiska
modellen, vars uppgift är att representera temat som skickas in i Encoder input, jämfördes
fyra olika varianter:

• One-hot - En One-hot representation av ett ord.

• Word2Vec - En Word2Vec representation av ett ord.

• MultiHot - Summan av One-hot representationerna för ett antal nyckelord, där
nyckelorden för en viss träningstext plockas fram med LDA.

• MultiWord2Vec - Medelvärdet av Word2Vec representationerna för ett antal
nyckelord, där nyckelorden för en viss träningstext plockas fram med hjälp av LDA.

Notera att samtliga ovanstående modeller ignorerar sentimentinformation. Alla kan dock
utökas till att även acceptera sentiment genom att konkatenera den resulterande
budskapsrepresentationen med ett sentimentvärde. Man skulle därmed kunna se
uppsättningen modeller som om den innehåller åtta varianter, men för att minska
komplexiteten listas endast de budskapsbaserade varianterna. Notera också att MultiHot
och MultiWord2V ec tar in en text som indata, och inte ett budskap. Detta innebär att
parametrarna topics och texts i algoritm 1 och 2 måste förses med samma data, det vill
säga en mängd texter.
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3.2.3 Utvärderingsinstrument

Temat hos en genererad text, i den bemärkelse som beskrevs i samband med
frågeställningen, är en subjektivt värderad egenskap vars tolkning kan variera mellan olika
individer. För att kunna bedöma prestandan hos olika semantiska modeller tycktes därför
det huvudsakliga informationsbehovet vara individers subjektiva uppfattningar om vilka
texter, som genererats med hjälp av olika semantiska modeller, som bäst speglar
efterfrågade teman. För att maximera studiens generaliserbarhet användes därför en
enkätundersökning som utvärderingsinstrument, men eftersom de semantiska modellerna vi
valt att jämföra är ganska många ansågs det vara lämpligt att först observera genererade
texter för att få en första överblick över vilka semantiska modeller som tycks fungera bättre
än andra och avgränsa enkätundersökningen därefter.

De modeller som ansågs prestera bäst i observationen användes sedan för att generera en
större mängd texter. Temat hos dessa texter undersöktes sedan med en enkätundersökning.
Incitamentet att utföra en enkätundersökning i denna fas av studien var att bli av med vår
eventuella partiskhet och istället låta andra människor ge sina synpunkter vilket ökar
fyndens generaliserbarhet. Vi valde att dela upp enkätundersökningen i två omgångar med
20 teman vardera för att således kunna utforska en större problemrymd utan att göra
själva enkäten allt för komplex. I enkäterna listades dessa teman tillsammans med de
texter som modellerna genererade varvid respondenterna �ck i uppgift att för varje tema
avgöra vilken modell som lyckades generera den lämpligaste texten. Alla respondenter som
deltog i enkätundersökningen var studenter på Högskolan i Borås. Detta urval baserades på
begränsningar i form av tid och geogra�. Man hade naturligtvis kunnat använda andra
grupper av individer med olika åldrar och sysselsättningar, men i så fall hade vi varit
tvungnga att ta oss till olika platser vilket inte hade varit möjligt med tanke på
tidsramarna. Med det sagt ansåg vi att studenter från Högskolan i Borås var lämpliga som
respondenter till undersökningen eftersom de är tillräckligt gamla och mogna. Texterna
som genererades var väldigt sammanhängande men själva innehållet var inte särskilt djupt
eller svårbegripligt och det är inte troligt att detta urval påverkade resultatet signi�kant.
Vi frågade respondentera om deras åldersgrupp i avsikt att rensa bort svar från barn
(under 20 år) samt äldre (över 60 år) eftersom språkkunskapen hos individer i dessa
åldersgrupper kan variera kraftigt. Alla som deltog var dock mellan 20 och 60 år varför
denna rensning inte behövdes göras.

För att analysera resultaten från enkätundersökningen gjordes först ett statistiskt
signi�kanstest (Wilcoxon signed rank test), för att se om skillnaden i prestanda mellan de
olika semantiska modellerna var nämnvärd. För att beskriva skillnaden mellan modellerna,
det vill säga hur mycket bättre den ena är jämfört med den andra och i vilka kontexter som
dessa skillnader uppstår transformerades svaren till en numerisk skala för att sedan
summeras och visualiseras med ett antal diagram. För att undersöka påverkan av
sentiment gjordes en sentimentanalys för att se om sentimenten hos de genererade texterna
motsvarade förväntade värden.
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3.3 Metodre�ektion

Den metod som använts består av ett antal delar och som tidigare nämnts har varje enskild
del sina egna för- och nackdelar. En stor fördel med de observationer som gjordes är att de
var snabba att utföra och bidrog till en enklare enkätundersökning. Det enda problem som
denna komponent medförde är att en viss partiskhet fördes in i studien eftersom vi själva
blev tvungna att peka ut de modeller vi tyckte presterarde sämst. Denna typ av partiskhet
är alltid otäck i vetenskapliga forskningssammanhang men vi var övertygade om att att
vissa modeller skulle prestera såpass mycket sämre än andra att denna �ltrering skulle bli
trivial att utföra på ett neutralt sätt. Det är inte troligt att de modeller som valdes bort är
de som andra hade tyckt prestera bäst varför studiens slutresultat inte bör påverkas. Man
hade kunnat göra denna �ltrering med hjälp av mindre enkäter eller intervjuer men med
tanke på tidsramen för detta projekt tycktes dessa insamlingsmetoder vara orimliga.

Fördelarna med enkätundersökningar är många. För det första ger en enkätundersökning
ett rättframt tillvägagångssätt för att undersöka människors åsikter. En annan fördel är att
de kan användas för att samla in generaliserbar information från vilken population som
helst och det är enkelt att åstadkomma standardisering av insamlad data. Det �nns dock
en del nackdelar med enkätundersökningar. En av dessa är att den data som samlas in
beror på en del osynliga egenskaper hos respondenterna; en omotiverad respondent kanske
inte tar uppgiften på lika stort allvar än en mer motiverad respondent och fyller i enkäten
utan att läsa frågorna ordentligt. Beroende på var enkätundersökningen genomförs kan
ytterligare nackdelar identi�eras. En enkätundersökning på nätet skapar alltid en risk att
respondenter inte uppfattar frågorna ordentligt, vilket kan bidra till mer eller mindre
ogrundade svar. En enkätundersökning på fältet kan skapa en oro för anonymitet hos
respondenterna, vilket också kan bidra negativt till de svar som samlas in. I denna studie
utfördes enkätundersökningen på fältet varför vi kunde fokusera oss på att försöka
motarbeta de sistnämnda nackdelarna. Det är svårt att säkerställa att de personliga
egenskaperna hos en respondent, exempelvis motivation, inte påverkar svaren negativt.
Vad vi gjorde här var att tydligt förklara syftet med studien och fråga individer om de
faktiskt ville ställa upp och svara. Vi förklarade också för dem att de kan vara fullständigt
anonyma och att den enda personliga informationen som efterfrågas är deras åldersgrupp.
Frågorna med tillhörande svarsalternativ presenterades på ett exceptionellt tydligt vis för
att minska risken för missuppfattningar.

Angående de tekniska delarna som metodpaketet innehåller �nns också några potentiella
nackdelar att �nna. Som tidigare nämnts kan den generativa modellen ha stor påverkan på
kvaliteten på genererade texter. För en optimalt giltig studie hade även denna komponents
påverkan studerats då det inte är självklart att en semantisk modell som visar sig vara
lämplig för den arkitektur som använts i denna studie även är lämplig för andra
arkitekturer. Det är heller inte självklart att den arkitektur som använts här är optimal i
sig. Olika arkitekturer för olika problem ser med jämna mellanrum dagens ljus men hittills
�nns ingen självskriven sådan för det problem som studerats här att �nna i litteraturen.
Den arkitektur som användes är inspirerad av en som visat sig vara bra för
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bildtext-generering, men även om det problemet har vissa likheter med det problem som
tittats på i denna studie �nns det egentligen inget som säger att den arkitekturen är den
bästa för att generera texter utifrån budskap. Med det sagt, på grund av den tajta
tidsramen för detta projekt var det här det bästa vi kan göra. Att generera sekvenser ord
för ord istället för tecken för tecken är ett annat designval vars implikationer är oklara.
Efter en hastig litteraturöversikt verkade denna metod generera bättre texter, men någon
detaljerad jämförelsestudie hittades inte.

Att skrapa data från webben är ett etiskt kontroversiellt dilemma då det ibland kan
uppfattas som ett intrång på intellektuella rättigheter. Innan skrapningen utfördes
kontaktades vederbörande organisation för att fråga om det var okej att skrapa deras
webbsida för akademiska ändamål. Vi �ck dock inget svar, varför vi istället �ck förlita oss
på organisationens användarvillkor som verkar tillåta dessa tekniker så länge datan inte
används i kommersiellt syfte.
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4 Resultat

Detta avsnitt redovisar de resultat som erhållits med studien. En övergripande subjektiv
jämförelse mellan enordsmodellerna (One-hot och Word2Vec) och �erordsmodellerna
(MultiHot och MultiWord2Vec) ges i delavsnitt 4.1. En mer rigorös jämförelse mellan de
olika enordsmodellerna ges i delavsnitt 4.2. Slutligen presenteras resultatet av att
expandera enordsmodellerna med sentiment i delavsnitt 4.3.

4.1 Jämförelse mellan enordsmodeller och �erordsmodeller

Denna jämförelse utfördes med 10 olika teman bestående av slumpmässigt utvalda ämnen
från träningsmängden. Indatan till �erordsmodellerna utökades med ett ytterligare ord
som tycktes vara nära relaterat till ämnet. De texter som genererades för varje tema listas i
tabellerna 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4.

Tema Text

experience
I have great faith in my life, I am not a great believer

in the contemplation of the great depression.

faith
I have great faith in the world, I am
not a great admirer of the world.

friendship The best way to be a good friend is a great thing.

gardening
I think the best way to do is to

be a great person is a great thing.

good
I think the sexiest thing about the world

is that you can be a great chef.

life
I think the sexiest thing about the world

is that you can be a great chef.
men I have great things in my life, I am not a great man.

wisdom
I have great faith in the world,
I am not a great admirer of life.

thankful I am a great admirer of a great deal of life.

architecture
I think the best way to do is stare
at the beach... or to be a great chef

Tabell 4.1: One-hot test
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Tema Text

experience
The only way to do is to be a new person
and to be able to do it with the world.

faith
The only way to do is stare out the world and
the world is not just a matter of the future

friendship I think the most important thing is to be a good person.
gardening Gardening is a way to do something to be a �ower.
good I think it's important to be a good person.

life
The only thing that is the most

important thing is to be in the world.

men
I think the most important thing is to be a good

person, to be a bit of a woman's own life.

wisdom
The only way to do is stare into the face of the world

and the wisdom of the people to be free from the other hand.

thankful
I think it's funny to be optimistic about the satisfaction

you have to be alone and you have to be happy.

architecture
I think it's important to be a dreamer to create

a lot of things, to be a dreamer to create
a lot of people to do something with it.

Tabell 4.2: Word2Vec test

Tema Text

experience, age
I think it's not about being a sponge and I think

it's a horrible idea that I was going to be a princess.

faith, hope
I think it's not about being a sponge and I think

it's a horrible idea that I was going to be a princess.
friendship, love I love being a man who loves me.
gardening, �ower I don't want to be famous.
good, attitude The power of power is to be defect.
life, animal The power of the world is the power to be.
men, strong The vedanta recognizes the world.

wisdom, smart Pessimism leads to power.
thankful, thanksgiving The power of the human being is that you can do.

architecture, building
The power of life is to be measured

by the power of the power.

Tabell 4.3: MultiHot test
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Tema Text

experience, age I think the best way to do is to be honest and not be honest.
faith, hope I think the best way to do is to be honest and not be honest.

friendship, love
I think the best way to do is to be a motorbike

racer, it is the best thing to do with you.

gardening, �ower
I have a great student and I think I have a great attitude

of humour and I think it's important to be happy.

good, attitude
The best way to do is to be successful

is to be satis�ed with the best.
life, animal The best way to do is to be successful is to be yourself.
men, strong The best revenge is to be strong but the best revenge...

wisdom, smart The best way to do is to be successful is to be yourself.
thankful, thanksgiving The best way to do is to be successful is to be yourself.
architecture, building The best way to do is to be successful is to be yourself.

Tabell 4.4: MultiWord2Vec test

Enligt vår subjektiva tolkning lyckades enordsmodellerna bidra till texter som som bevarar
efterfrågade teman i betydligt större utsträckning än �erordsmodellerna. Vi observerade
också att den mängd texter som genererades med hjälp av enordsmodellerna var mer
mångfaldig än de texter som genererades med �erordsmodellerna. Det �nns två tänkbara
anledningar till dessa fenomen. För det första minskar antalet relevanta träningsexempel
exponentiellt med antalet ord som ingår i temat, vilket troligtvis gör det svårare för den
generativa modellen att �nna sambanden mellan efterfrågat tema och lämplig text. En
annan anledning är att den linjära kombinationen som görs av olika ord-vektorer inte alltid
är sund; medelvärdet av två olika ord-vektorer som ligger långt ifrån varandra i den
semantiska rymden kan potentiellt vara en helt orelaterad ord-vektor. Detta kan också leda
till att olika kombinationer av ord kan resultera i samma, eller liknande, ord-vektorer. Vi
upptäckte bland annat att vinkeln mellan vektorerna V ((age+ experience)/2) och
V ((faith+ hope)/2) var obe�ntlig samt att skillnaden i magnitud var liten. Detta kan
förklara varför den generativa modellen producerade exakt samma texter för dessa två
teman. Figur 4.1 illustrerar detta fenomen i en förenklad semantisk rymd bestående av två
dimensioner. Att addera olika ord-vektorer är inte alltid en sund kombination heller
eftersom summan kan återigen vara helt orelaterad till de individuella ord-vektorerna. Det
är däremot svårare att erhålla samma resultat som en addition av två olika vektorpar vilket
förklarar varför den mängd texter som genererades med hjälp av MultiHot var mer
mångfaldig än de texter som genererades med hjälp av MultiWord2Vec.

På grund av de identi�erade svårigheterna med att kombinera två närbesläktade ord till ett
relevant tema ansågs det inte vara av intresse att testa kombinationen av �er än två ord
och/eller mer orelaterade ord. Sådana kombinationer hade troligtvis resulterat i ännu
sämre resultat.
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Figur 4.1: En tvådimensionell semantisk rymd med fem ord-
vektorer där medelvärdet av faith och hope resulterar i samma
vektor som medelvärdet av age och experience.

4.2 Jämförelse mellan One-hot och Word2Vec

Som nämndes i metodkapitlet (3.2.3) användes en enkätundersökning för att utvärdera de
genererade texterna, där varje respondent �ck i uppgift att för varje tema bedöma vilken
modell som lyckades generera den lämpligaste texten. De texter som genererades för denna
utvärdering listas i tabellerna 4.5 respektive 4.6. Vi de�nierar en modells poäng vid ett
visst tema som bråkdelen respondenter som tyckte den modellen lyckades generera en
lämpligare text än den andra vid givet tema. Resultatet av enkätundersökningen
presenteras i tabell 4.7 där värdet i cellen i, j anger poängen för modell j vid temat i.
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Tema Text

wisdom
I have great faith in the world,
I am not a great admirer of life.

success
I think the best way to �nd
your attitude is to be happy.

space
I think the sexiest thing about the world is
that you can be a great believer in the world.

government The best way to �nd yourself is to be a great chief.
God I have great faith in my life, I am not a great man.

gardening
I think the best way to do is to be
a great person is a great thing.

fear
I have great things, I am not going to be a great
chef, I am not a great believer in the world.

famous I have a great deal of humor.

dating
I think the sexiest thing about the world

is that you can be a great lover.

cool
I think the best way to do is stare
your life and your attitude and your
self worth is the best thing to do.

experience
I have great faith in my life,

I am not a great believer in the
contemplation of the great depression.

faith
I have great faith in the world, I am
not a great admirer of the world.

friendship The best way to be a good friend is a great thing.

good
I think the sexiest thing about the world

is that you can be a great chef.

happiness
I think the best way to �nd your
attitude to your life is to be happy.

life
I think the sexiest thing about the world

is that you can be a great chef.
men I have great things in life, I am not a great man.

motivational The best way to get your best is to be your best friend.
thankful I am a great admirer of a great deal of life.

architecture
I think the best way to do is to stare at the beach...

or to be a great chef.

Tabell 4.5: Texter genererade med One-hot.
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Tema Text

wisdom
The only way to do is to stare into the face of the world and
the wisdom of the people to be free from the other hand.

success The only way to predict the success is to be a failure.

space
I think the most beautiful thing about the world is the moon,
the more you think you can do what you want to do is the time
you look at the moon you realize that you don't have to be alot.

government
The only way to do is to be in the world and the time you

have to do the right to protect your own integrity
and your own interest in the world.

God
The greatest obstacle to the people is the

most important thing in the world.
gardening Gardening is a way to do something to be a �ower.

fear

I think it's a snort of adrenaline fear and distastes people who
don't want to be afraid to do something to do with the time

you have to do something to do with your life and you
don't have to be afraid to do something you want to do.

famous
I think it's a very important thing to be very
well known, to be a double edged sword.

dating
I think it's a very funny thing to be a girl

who is dating a girl who is a friend.

cool
I think it's cool to be cool with a faraway way to
be a goofball because it's a pretty cool thing.

experience
The only way to do is to be a new person
and to be able to do it with the world.

faith
The only way to do is stare out the world and
the world is not just a matter of the future.

friendship I think the most important thing is to be a good person.
good I think it's important to be a good person.

happiness I think the most important thing is to be happy.

life
The only thing that is the most important

thing is to be in the world.

men
I think the most important thing is to be a good
person, to be a little bit of a woman's own life.

motivational
I think it's important to be a good person,

a good person and a good person.

thankful
I think it's funny to be optimistic about the satisfaction
you have to be alone and you have to be able to be happy.

architecture
I think it's important to be a dreamer to create alot of things,
to be a dreamer to create alot of people to do something with it.

Tabell 4.6: Texter genererade med Word2Vec.
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Tema One-hot Word2Vec

wisdom .37 .63

success .64 .36
space .17 .83

government .31 .69

God .39 .61

gardening .27 .73

fear .34 .66

famous .47 .53

dating .67 .33
cool .66 .34

experience .32 .68

faith .76 .24
friendship .16 .84

good .04 .96

happiness .32 .68

life .12 .88

men .54 .46
motivational .48 .52

thankful .54 .46
architecture .04 .96

Total .38 .62

Tabell 4.7: Resultatet av enkätundersökningen

Ett par intressanta observationer kan göras i tabell 4.5. Word2Vec lyckades erhålla en högre
poäng vid 16 av 20 teman och lyckades dessutom åstadkomma en högre sammanlagd poäng
än One-hot (0.38 respektive 0.62, eller 388 respektive 626). Efter att ha utfört ett Wilcoxon
signed rank test visade sig denna skillnad vara statistiskt signi�kant vid p = 0.05. Det är
också noterbart att för de teman som One-hot lyckades generera bättre texter än Word2Vec
var marginalen förhållandevis ganska liten, medan Word2Vec erhöll en poäng högre än 0.8
vid fem teman och högre än 0.9 vid två teman. Vid närmare observation på de genererade
texterna kan ett par kvantitativa skillnader upptäckas: antalet ord per text och antalet
unika ord per text (se tabell 4.8). Dessa skillnader kan möjligtvis vara påverkande faktorer.

One-hot Word2Vec

Antal ord 14.65 20.35
Antal unika ord 12.45 15.87
Andel unika ord .85 .78

Tabell 4.8: Statistik på texternas ordfrekvenser.
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För att skapa en förståelse för i vilken kontext som Word2Vec presterar bättre än One-hot,
och vice versa, kan modellernas poäng jämföras på olika antal träningsexempel. Figur 4.2
visualiserar denna information på ett intuitivt sätt; X-axeln representerar antalet
träningsexempel och y-axeln representerar poängen för One-hot (rött) och Word2Vec
(blått). Notera att �gur 4.2. endast innehåller sju datapunkter då antalet träningsexempel
för de �esta budskapen var 1000. Kon�densen för datapunkten vid x = 1000 kan därmed
ses som något högre än de andra. Enligt denna visualisering presterar Word2Vec betydligt
bättre än One-hot när det �nns väldigt många, eller väldigt få, träningsexempel för ett
visst tema, medan One-hot verkar prestera något bättre än Word2Vec när det �nns
någorlunda många exempel för ett visst tema. Det bör dock tilläggas att �gur 4.1
visualiserar en väldigt liten delmängd av problemrymden samt att datapunkterna vid
x ≈ 700 mycket väl kan vara anomalier varför denna hypotes bör ses som trevande.

Figur 4.2: Illustration över skillnaden mellan One-hot och
Word2Vec.

4.3 Utökning med sentiment

För att undersöka påverkan av att utöka begreppet tema med ett ternärt sentimentvärde
gjordes två typer av jämförelser; i avsnitt 4.3.1 jämförs de semantiska modellernas förmåga
att representera teman på samma sätt som i 4.2 (med skillnaden att ett tema här består av
både ett budskap och ett sentiment) och i avsnitt 4.3.2 jämförs modellernas speci�ka
förmåga att representera sentimentinformation. De texter som genererades för att utföra
dessa två jämförelser listas i tabellerna 4.9 respektive 4.10.
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Tema Text

[wisdom, positiv]
The best thing to do is inspire us to be the same

as the most improper men of the world.
[wisdom, negativ] The best way to experience is to be a good man.

[success, positiv]
The best teamwork is that it is the most

intoxicating place for showing the men who are
fervent men who are the fundamentals of men.

[success, negativ]
I think the only thing that is the most important thing
in the world is that cyclists deed is not the same thing.

[God, positiv]
The most important thing is to be the
most important thing in the world.

[God, negativ]
The best way to do is inspire the

world to be a good man.

[dating, positiv]
I am not afraid of being alone
I am not afraid of reptiles.

[dating, negativ]
I think the only thing that is the most important
thing in the world is that they are pledged to do
with the world and the best of the day disappears.

[cool, positiv]
I think the most important thing is that you have to
do with your own thoughts and your own thoughts.

[cool, negativ]
I think that men are the runes of protein

syndrome in the Phillipines of the citizenry.

[experience, positiv]
I think the most important thing in the world

is that you have to be a good person.

[experience, negativ]
I think the only thing that is the most important

thing in the world is that cyclist jewels.

[faith, positiv]

The best revenge is to demonstrate the perplexed
and endowments and revisions of the electorate sums
together to overthrow the men who are not shielded in

the FBI and temperance men are omnipotent.
[faith, negativ] The best teamwork is that girl on girl own experience.

[friendship, positiv] I think the most important thing is to be alone.

[friendship, negativ]
I think that men are the most important thing in the

world and the world is the same as the wickedest of men.

[life, positiv]
The most important thing in the world is
that the wickedest of the men are the

same as the wickedest of men.

[life, negativ]
The best teamwork is that they are

the same thing fairness.

[men, positiv]
The most important thing in the world is
that the wickedest of men are the same

as the balance wheel of the men.

[men, negativ]
The most important thing is that the world
is the most important thing in the world.

Tabell 4.9: Texter genererade med [One-hot, sentiment].
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Tema Text

[wisdom, positiv] I am a person who is a person who is a good man.
[wisdom, negativ] I am not a person who is a person who is a good man.

[success, positiv]
I think the only thing that I have to do is to be
a good teammate and I thank god for the people
who have a good heart and I thank god for god.

[success, negativ] I think the only way to be a leader is to be a good man.

[God, positiv]
God is God's gift to God and God will not be in

God he has blessed me to be able to do it.
[God, negativ] God is the gift of God and God blessed us.

[dating, positiv]
I was born in Vermont, I was a sap, I was born in a
few years, I was born in a clique the most pregnant

things I ever got to be a dancer,I was a very good girl.

[dating, negativ]
I was afterwards to be a teenager, I was a sap,

I was born in Vermont, I was born in a few years.

[cool, positiv]
I don't want to be a bit funny, I don't want to
be a bit scary and I'm not a bit pretentious,
I don't want to be a bit chilling on my face.

[cool, negativ]
I don't want to be a bit scary and I'm not a bit

edgy , I don't want to be a bit chilling on my face.

[experience, positiv]

I don't think I am a person, I don't have a good life,
I don't have to be martians and I think it's a tool for

me to be a good person I think you can do it
for your own life and your own experience.

[experience, negativ]

I don't think I am a person, I don't have a good life,
I don't have to be martians and I think it's a tool for

me to be a good person I think you can do it
for your own life and your own experience.

[faith, positiv]
I am not a person who is a believer in God and God
bless us and I am not capable of being a woman.

[faith, negativ]
I am not a person who is a believer in God and

I thank God for God and God bless me.
[friendship, positiv] I think the most important thing is to be a friend.
[friendship, negativ] I think the most important thing is to be alone.

[life, positiv]
I am a very good man, I think you can do anything for
your life and your life is to be thankful for your own life.

[life, negativ]
I am a very good man, I think you

can do anything for your life.
[men, positiv] The most important thing is to be a good man.
[men, negativ] The most important thing is to be a good man.

Tabell 4.10: Texter genererade med [Word2Vec, sentiment].
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4.3.1 Tematisk representationsförmåga

Tema One-hot Word2Vec

[wisdom, positiv] .47 .53

[wisdom, negativ] .48 .52

[success, positiv] .32 .68

[success, negativ] .51 .49
[God, positiv] .46 .54

[God, negativ] .54 .46
[dating, positiv] .82 .18
[dating, negativ] .66 .34
[cool, positiv] .75 .25
[cool, negativ] .34 .66

[experience, positiv] .88 .12
[experience, negativ] .25 .75

[faith, positiv] .62 .38
[faith, negativ] .23 .77

[friendship, positiv] .00 1.0

[friendship, negativ] .13 .87

[life, positiv] .13 .87

[life, negativ] .73 .27
[men, positiv] .17 .83

[men, negativ] .86 .14

Total .47 .53

Tabell 4.11: Resultatet av enkätundersökningen

Resultatet för denna enkätundersökning är betydligt jämnare än den som listades i 4.5.
One-hot presterade bättre än Word2Vec vid 9 teman medan Word2Vec presterade bättre
vid 11 teman. Vi kan notera att Word2Vec lyckades erhålla en något högre sammanlagd
poäng än One-hot (.47 respektive .62). Efter att ha utfört ett Wilcoxon signed rank test
visade sig denna skillnad vara statistiskt meningslös vid p = 0.05. Med andra ord är det
större än 5% sannolikhet att Word2Vec �ck en högre poäng än One-hot på grund av en
slump.

4.3.2 Sentimental representationsförmåga

För att jämföra den sentimentala representationsförmågan mellan One-hot och Word2Vec
användes dessa modeller för att generera 114 texter vardera (utan sentiment). Modellerna
användes också för att generera 114 positiva texter och 114 negativa texter genom att
konkatenera budskap och sentiment. Verktyget SentiWordNet användes för att klassi�cera
varje texts sentiment. Tabell 4.12 visar den sentimentala fördelningen för varje modell och
varje sentiment. Den nedersta raden i tabellen visar den sentimentala fördelningen för hela
träningsmängden.
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Modell Sentiment Positiv Objektiv Negativ

One-hot N/A .01 .99 .00
One-hot Positiv .04 .93 .03
One-hot Negativ .01 .99 .00
Word2Vec N/A .04 .95 .01
Word2Vec Positiv .06 .94 .00
Word2Vec Negativ .04 .96 .00

Träningsmängd N/A .02 .97 .01

Tabell 4.12: Den sentimentala fördelningen över olika
textmängder.

Med hjälp av tabell 4.12 observerar vi att det inmatade sentimentet allt som oftast
"försvinner" i den genererade texten; de �esta genererade texterna speglar inte de
sentiment som stoppas in för att generera dem. Vi observerar också att den överväldigande
majoriteten av texterna, både träningstexterna och de genererade texterna, klassi�cerades
som objektiva. Med det sagt så tycks sentimentinformationen åtminstone ha en liten
påverkan på innehållet i genererad text. Vi kan bland annat se att andelen positiva texter
är något större när ett positivt sentimentvärde stoppas in än när ett negativt (eller inget)
sentimentvärde stoppas in. Detta kan observeras för båda modellerna. Det tycks också vara
så att Word2Vec lyckades representera ett positivt sentimentvärde bättre än One-hot.
Ingen av modellerna lyckades dock representera ett negativt sentimentvärde då inte en enda
genererad text klassi�cerades som negativ när ett negativt sentimentvärde stoppades in.

5 Diskussion

Som nämnts �era gånger tidigare i denna text, var målet med denna studie att jämföra
olika semantiska modeller i kontexten av en generell generativ uppgift för att bedöma
modellernas universella förmåga att representera teman. Trots de stränga begränsningar
som gjordes (exempelvis den begränsade de�nitionen av tema som en kombination av ett
budskap och ett sentiment), visade sig studien vara väldigt omfattande för givna tidsramar
då den bestod av ett antal dolda maskininlärningsproblem vars existerande lösningar
visade sig vara högst bristfälliga.

Bland annat visade det sig att moderna tekniker för sentimentklassi�cering var mer eller
mindre otillräckliga för denna studie och lämnar mycket att önska i form av förbättring och
vidareutveckling; något som låg bortom ramarna för denna studie. Som nämndes i
delavsnitt 4.3 klassi�cerades den överväldigande majoriteten av både träningstexterna och
de genererade texterna som objektiva, vilket troligtvis påverkade resultatet av
enkätundersökningen. Citaten "I am a person who is a person who is a good man"
respektive "I am not a person who is a person who is a good man" ger emellertid en
indikation på att sentiment-tillägget åtminstone har någon intressant påverkan, men
överlag tycks denna påverkan vara väldigt liten.
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På grund av de identi�erade bristerna med sentimentklassi�ceringen i sig är det svårt att
på ett giltigt och pålitligt sätt svara på den andra delfrågan hur påverkas genererad text av
ytterligare indata i form av sentiment?. Givet den data som samlats in vill vi formulera en
trevande hypotes att spårbarheten mellan speci�cerat tema och temat i genererad text blir
mer otydlig när temat består av både budkskap och sentiment, än när temat enbart består
av budskap. Som redan diskuterats är bristerna hos sentimentklassi�ceraren en potentiell
anledning till detta fenomen. En annan tänkbar anledning är att den kombinationsmetod
som använts, konkatenering, inte är lämplig för att kombinera dessa attribut. Vi
uppmuntrar till vidare forskning för att säkerställa orsakerna till detta fenomen.

En annan avgörande uppgift var att hitta ett antal nyckelord till ett visst ämne, för att på
så vis kunna de�niera ett tema som en kombination av �era ord. För att göra detta
användes LDA (se delavsnitt 2.3 för en kortare introduktion), som i många artiklar påstås
vara otroligt e�ektiv för denna uppgift. Vi tycker ödmjukt att en sådan hyllning är något
överdriven då den är baserad på frekvensstatistik. Om vi till exempel tillämpar LDA för
att lista ut nyckelorden i texten "if you are not too long, I will wait here for you all my
life" skulle LDA ge en hög poäng till ordet you som nyckelord till texten eftersom det har
den högsta frekvensen i texten. Vi tycker dock att ord som wait och preserve hade varit
mer representativa för denna text. Precis som sentimentklassi�cering lämnnar
kontextklassi�cering av denna typ mycket att önska i form av förbättring. Vi anser att en
bra kontextklassi�cerare bör kunna klassi�cera en text med ett eller �era ord som inte
nödvändigtvis ingår i texten, exempelvis hopp i texten "every cloud has a silver lining".
Trots bristerna hos LDA lyckades vi för det mesta utvinna relevanta nyckelord till
träningstexterna, men hur dessa nyckelord kan kombineras på ett lämpligt sätt till ett
relevant tema skapar ytterligare frågetecken. I denna studie kombinerades one-hot
representationer med simpel addition men som nämndes i 4.1 är denna kombinationsmetod
inte alltid sund eftersom för�yttningen i den semantiska rymden kan vara radikal.
Word2Vec representationer kombinerades som ett medelvärde av vektorerna för de
individuella orden men denna kombinationsmetod är inte heller alltid sund eftersom
för�yttningen i vektorrymden kan vara radikal även här. Att ett och samma ord kan ha
olika betydelser beroende på kontext försvårar saken ytterligare eftersom det är svårt att
veta var ett ord be�nner sig i den semantiska vektorrymden. Man kan tänka sig att
medelvärdet av ord-vektorerna för football och tie bör ligga i ett kluster av sportrelaterade
ord-vektorer, men eftersom ordet tie också förekommer i kläd- och musiksammanhang kan
medelvärdet av dessa ord ligga någon helt annanstans i den semantiska rymden. Även här
uppmuntrar vi till vidare forskning om hur olika ord-vektorer kan kombineras till ett
relevant tema.

Något som däremot var tydligt i analysen var att Word2Vec lyckades representera ett
budskap på ett mer e�ektivt sätt än One-hot. Den statistiska signi�kansen av
enkätundersökningen samt våra egna subjektiva åsikter är eniga om denna slutsats. Vi kan
därmed konstatera att valet av semantisk modell spelar stor roll för den generativa
uppgiften att skapa en kortare text som bibehåller ett speci�cerat tema.
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Som nämnts tidigare i denna text anser vi att denna uppgift är väldigt generell eftersom det
enda explicita målet är att temat i den genererade texten ska vara detsamma som temat
som matades in för att generera texten. Eftersom samma språkmodell använts för samtliga
semantiska modeller kan uppgiften därmed reduceras till att representera semantiken i
språket på bästa möjliga sätt vilket är precis den uppgift som semantiska modeller har.
Eftersom uppgiften är generell bör ovanstående slutsatser även kunna användas som
insikter och vägledning vid valet av semantisk modell för andra generativa uppgifter som
språköversättning, frågesvarande och andra, framtida generativa uppgifter. Detta
generaliserade fynd låter oss svara på delfrågan vilken roll spelar valet av semantisk modell
vid automatisk textgenerering?, vilket utgör det huvudsakliga bidraget från denna studie.

Ett sekundärt fynd med studien var att den generator-arkitektur som användes för att
generera texter var väldigt bra på att lära sig grammatiken i språket, oavsett vilken
semantisk modell som används. I tabellerna 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 kan vi bland annat se att
generatorn är felfri vad gäller korrekt användning am, is och are. Denna arkitektur har
visats vara bra för bildtext-generering men i och med denna studie är det uppenbart att
den även fungerar bra för andra typer av generativa uppgifter. Vi vill också hävda att
tillförlitligheten för vår jämförelse mellan semantiska modeller stärks i och med att
språkgeneratorn presterat mycket bra.

Något som visade sig vara problematiskt med studien och som utgjorde annan bidragande
orsak till studiens omfattning var att de maskininlärningstekniker som användes var väldigt
resurskrävande. För att överhuvudtaget kunna köra vår programvara inom rimliga
tidsramar var vi tnungna att skära ner träningsdatan markant. Som nämndes i
metodkapitlet användes en slumpad delmängd om 50% av texterna för varje budskap för
att träna den generativa modellen. Andra urvalsstrategier hade möjligtvis kunnat ge andra
resultat. Ett alternativ hade varit att välja ut ett mindre antal budskap (förslagsvis de som
innehåller �est träningstexter) och tränat modellen på 100% av dessa. En tänkbar e�ekt av
en sådan modi�kation är att modellen hade lärt sig de dolda sambanden i dessa utvalda
ämnen bättre vilket hade kunnat resultera i mer lättolkade genererade texter. Detta kan i
sin tur påverka undersökningens giltighet eftersom mer lättolkade texter kan ge andra svar.
Vi anser dock att texterna som genererades var såpass lättolkade att resultaten av
enkätundersökningarna är giltiga.

Resultaten på våra enkäter kan ha �era olika tolkningar. Hur avgörs om ett citat eller en
låt eller en �lm är bra eller inte? Vi tycker att meningen med varje ord, mening, citat, fras
eller bok baseras på våra egna erfarenheter, på hur mycket känner vi oss identi�erade med
budskapet de speglar eller, helt enkelt, på hur upplever vi saker och ting; för en gammal
tant är hennes katt varmt sällskap medan för hennes kanariefågel är katten själva djävulen.
Vi tycker att de genererade texterna speglade, i de �esta fall, det förutbestämda temat och
det tyckte våra respondenter också, för även om det inte var en del av enkäterna, frågade vi
(verbalt) nästan alla våra respondenter om deras åsikt angående kvalitet på meningarna i
våra enkäter och de �esta tyckte att de var sammanhängande, lustiga och i vissa fall till
och med djupa men det viktigaste för oss är att få se en positiv reaktion när de �ck höra
att meningar de precis läste var skrivna av en arti�ciell intelligens.

39



Referenser

Baccianella, S., Esuli, A. & Sebastiani, F. (2010). SentiWordNet 3.0: An Enhanced
Resource for Sentiment Analysis and Opinion Mining. In Proceedings of the 7th Conference
on Language Resources and Evaluation (LREC'10), Valletta, MT 3(4-5), ss. 2200-2204.

Blei, D.M., Ng, A.Y., & Jordan, M.I. (2014). Latent Dirichlet Allocation. Journal of
Machine Learning Research, 3(4-5), ss. 993-1022.

Esuli, A. & Sebastiani, F. (2007). Random-Walk Models of Term Semantics: An
Application to Opinion-RelatedProperties. In Proceedings of the Language Technology
Conference (LTC'07), ss. 221-225.

Hochreiter, S. & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation,
9(8), ss. 1735-1780.

Karpathy, A. (2015). The Unreasonable E�ectiveness of Recurrent Neural Networks.
Andrej Karpathy blog. [Blogg]. 21 maj.
http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-e�ectiveness/ (Hämtas 2017-12-07)

Karpathy, A. & Fei-Fei, L. (u.å.) Deep Visual-Semantic Alignments for Generating Image
Descriptions, Stanford University, Stanford, California, USA.

Kingma, D. & Ba, J. (2014). Adam: A Method for Stochastic Optimization.
arXiv:1412.6980 [cs.LG].

Lecture 1 | Natural Language Processing with Deep Learning (2017)[video]. Stanford:
Stanford University School of Engineering. https://www.youtube.com/watch?
v=OQQ-W_63UgQ&list=PL3FW7Lu3i5Jsnh1rnUwq_TcylNr7EkRe6&index=1

Lecture 2 | Word Vector Representations: word2vec (2017)[video]. Stanford: Stanford
University School of Engineering. https://www.youtube.com/watch?v=ERibwqs9p38

Levy, O., Goldberg, Y. & Dagan, I. (2015). Improving Distributional Similarity with
Lessons Learned from Word Embeddings. Transactions of the Association for
Computational Linguistics, 3, ss. 211-225.

Löfström, T. (2015). On E�ectively Creating Ensembles of Classi�ers. Diss. Stockholm:
Stockholms Universitet.
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:807555/FULLTEXT03.pdf

40



Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., Dean, J. (2013). E�cient Estimation of Word
Representations in Vector Space. arXiv:1301.3781.

Nielsen, M.A. (2015). Neural Networks and Deep Learning. Determination Press.

Pennington, J., Socher, R. & Manning, C. (2014). Glove: Global Vectors for Word
Representation. In Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural
language processing. ss. 1532-1543.

Schnabel, T., Labuov, I., Mimno, D. & Joachims, T. (2015). Evaluation Methods for
Unsupervised Word Embedddings. In Proceedings of the 2015 Conference on Empirical
Methods inf Natural Language Processing, ss. 298-307.

Srivistava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I. & Salakhutdinov, R. (2014).
Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Over�tting. The Journal of
Machine Learning Research, 15(1), ss. 1929-1958.

Tanti, M., Gatt, A., Camilleri, K.P. (2017). Where to put the Image in an Image Caption
Generator. arXiv:1703.09137v1 [cs.NE], ss. 1-29.

Turing, A.M., (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, ss. 433-460.

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA - A Computer Program For the Study of Natural Language
Communication Between Man and Machine. Computational Linguistics. Cambridge,
Massachusetts, US.

Wilde, O (1913), De Profundis, Adelaide, Australia: eBooks@Adelaide

41



Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och
informatik,  biblioteks-  och  informationsvetenskap,  mode  och  textil,  beteendevetenskap  och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.

På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov.
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och
lärare som mellan företag och utbildning.

Våra  ekonomiutbildningar ger  studenterna  möjlighet  att  lära  sig  mer  om  olika  företag  och
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision,
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på
organisationers  information  för  att  designa  deras  innehållsstrukturer,  bedriva  integrerad  IT-  och
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad.
Den  övergripande  forskningsprofilen  för  institutionen  är  handels-  och  tjänsteutveckling  i  vilken
kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar.
Forskningen  är  välrenommerad  och  fokuserar  på  inriktningarna  affärsdesign  och  Co-design.
Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många
fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal,
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i
InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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