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.کند

حیط با توجه به صحبت های انجام شده، سرویس بر بستر وب ارایه شده و توسعه دهنده ی م
.د بودیادگیری با استفاده از رابط های کاربردی برنامه نویسی با سرویس در ارتباط خواه

برای پاسخ دادن به درخواست ها با سررعت مناسرب، کلمرات کلیردی از مترونی کره از قبرل       
ا، برا  برای تازه نگه داشتن متن هر . پردازش شده و در پایگاه داده قرار دارند استخراج می شود

درصد از هر درخواست، متنی جدید از سایت های معتبر داده شرده، گرفتره مری    20احتمال 
.ودشود و پس از تحلیل در پایگاه داده قرار می گیرد تا در درخواست های بعدی استفاده ش

جمع بندی
ته پروژه ی انجام شده یک چرخه ی کامل از فرآیند تحلیل و ذخیره سازی متن را در برگرف

ا به بدین منظور کد ها و مستندات و کمبود ه. است، اما مسیر زیادی تا پختگی کامل دارد
.دصورت متن باز بر روی گیت هاب قرار گرفته تا مورد استفاده ی مشتاقان قرار بگیر

ر متن این پروژه حول محور یادگیری الکترونیکی طراحی شد، اما نمونه های مشابه تحلیل گ
ای از آن موارد می توان به استفاده در تحلیل صحبت ه. کاربرد های فراوانی در صنعت دارد

عدی  برای تکامل های ب. مشتریان برای دریافت نظر و بازخورد از محصوالت شرکت ها نام برد
های  پروژه می توان به پیاده سازی سرویس هایی برای تحلیل متن های فارسی، در شبکه
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نمودار توالی درخواست برای گرفتن کلمات کلیدی–1شکل 
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“A: I had a connecting flight, but our arriving flight was late. B: We

will help you make alternative plans. A: Can you give me the number

of the airline so that I can call? B: The airlines always have personnel

at the arrival gate to help direct you A: I remember that when we

booked this flight, our connecting flight was the B: Our ticketing is

tied in with other airlines. If we cannot accommodate A: Where will I

stay if I can't get another flight tonight? B: Since I believe there is a

flight out of here at 5:45 in the morning, you A: I don't think I should

have to pay for a hotel room. B: We will pay 50 percent of the price of

your room.”

 ,flight, morning, airportو کلمات کلیدی انتخاب شده  Travelمتن داده شده به ازای موضوع 

dollars, plane, weather
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