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Generering av nyhetsartiklar med
adversarial deep learning
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Textgenerering är en svår uppgift för maskiner då språk är väldigt mångfacetterat och
svårmodulerat. Vi försöker i detta arbete att applicera en maskininlärningsmetod på
textgenerering för att se om det är möjligt att fånga essensen av text och på så sätt
generera nyhetsartiklar.

Falska nyheter är ett problem som har växt med
tiden och blivit allt vanligare. Det finns olika
strategier för att upptäcka falska nyheter och på så
sätt minska spridningen. Ett sätt är att använda
maskininlärning som verktyg men det kräver ofta
stora datamängder med exempel på falska ny-
heter. Dessa datamängder är ofta väldigt begrän-
sade, om de existerar.

Detta arbete applicerar en teknik inom
maskininlärning, nämligen generative adversar-
ial network (GAN) samt en annan version
kallad Wasserstein generative adversarial network
(WGAN), för att kunna generera nyhetsartiklar
som är läsbara men inte nödvändigtvis sanna. På
så sätt gör vi det möjligt att skapa en datamängd
med falska nyheter. Både GANs samt WGANs
använder sig av två neurala nätverk, en generator,
en diskriminator/kritiker, samt en datamängd.
Generatorns uppgift är att bli bättre på att gener-
era data som ser ut att vara ”riktig” data från
datamängden medan diskriminatorn/kritikern ska
bli bättre på att urskilja ”riktig” data från gener-
erad. Träningen av nätverken slutar då diskrimi-
natorn inte ser någon skillnad på det generatorn
genererar och data från datamängden.
För att angripa problemet med att generera

text valde vi att utvärdera ett par olika mod-

eller med olika strukturer inom neurala nätverk:
convolutional neural network (CNN) samt long
short term memory (LSTM). Dessa evaluerades
sedan för att slutligen få fram en så bra modell
som möjligt inom den utsatta tidsramen. Mod-
ellerna utvärderades genom att jämföra perplex-
itet, fördelningen av varje enskilt genererat or-
d/tecken (unigram) samt fördelningen av två på
varandra följande ord/tecken (bigram) med per-
plexiteten och fördelningarna för ”riktig” text. Ett
frågeformulär användes även för att få en mänsklig
utvärdering.

zhuzhou picked his director ’ s policy for grandfa-
ther club, the first place which was likely the im-
provement that would elevate the rail vehicle to
pull investors gains push and victims.

Exempel på genererad text.

Resultatet av våra försök visar att det går att
generera sekvenser av text med hjälp av WGAN
med betoning på att de är relativt läsbara. Per-
plexiteten var generellt högre för genererad text
däremot var fördelningen av de genererade orden
väldigt nära fördelningen av ”riktig” text. Gram-
matiskt och semantiskt var dock enbart väldigt
korta sekvenser korrekta.


