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نتایج مقدمه
اه  کلمها  رهرط  اضهاف  کرر  فعالیتی است که  ر  ن  اها وجوپرسگسترش •

.هستیمکرر  نتایج اازیاای اهتر رن الاولی  ا  پرس وجوی 
یه  ر  ارخی  وش ها کلما  ررط    ا از اسنار اازخو ر ک  حاصل از اازیهاای اول•

.نتایج است ا  رست  ری نو ند

یکی از  اه های گسترش پرس وجو اسهتااره از اررا ههای رعنهایی و اضهاف  کرر •
.  کلما  ار اساس ش اهت رعنایی شا  اا کلما  پرس وجو است

Wordمشکل Embedding:
رتن هایر کلما ازسرییکک حالیر .را روجوراررا یکطنهاکلم هرارای•

.هستندرختلفرعانیرا ایرختلف

:حلراه
ن رتنا طوج ااکلم هراررا نو ر رستا •

:اجراروش
.ری نو یمرستا  ان  هاطوزیعواسنار ویارطرروضوع100نغازر •

[1]روضوع از اسنار یک رجموع  استخراج : 1شکل 

ا وع هایروضازاستاارهااوکلما ویژگیاررا طولیدالگو یتمازاستاارهااسپس•
.ری کنیمطولید اویژگیاررا روضوعهرارایوکلم هرارایرست نرده،

.ری نو یمرستا ن رتنا طوج اا اروضوعاهترینکلم هراراینهایتا•

عا  یکی از  اه های یافتن کلما  ررط  ، اسهتااره از کلمهاطی اسهت که  از روضهو•
.نیدطوزیع شده  وی اسنار اازخو ر ا  رست ری

و ر   وشی ریگر اا استااره از اسهنار اهازخو ر اهتهرین روضهوع  ا اهرای پرس وجه•
اهت ری یاایم و اررا  راهوری ن   ا طشکیل راره وکلما   ا ار اسهاس ریهنا  شه 

.راهوری شا  ا  کلما  پرس  وجو اضاف  ری کنیم

نتایج•

جمع بندی
اها نیم  ی روم اهررا  راههوری که  رشهخن کننهده روضهوع کلمه  اسهت ک  ر  کلماطی •

ت ا  اقی  هرچند ک  از نظر رعنایی نس ری گیرند، پرس وجو رشترک هستند ارتیاز ااالیی 
.کلما  رو طر ااشند

ا ر نتیجه  اگهر اسهنار اهازخو ر اه وش ا ای  شده ا  اسنار اازخو ر وااستگی زیهاری را ر•
پرس وجوی رطرح شده ررط   ن اشهند، روضهوع پرس وجهو و کلمها  انتخها  شهده ههم 

.ناررط   خواهند اور

:پیشنهاد
د و ر  این  وش قسمت روضوعی اررا  های کلما  کارال ار اساس رهتن طشهکیل ری شهون•

لمها  ری طوا  از ن  ها ارای رحاس   ش اهت این کلما  ر  رتن هایشا  و رست  اندی ک
.و اسنار استااره کرر
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