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Протягом останнього часу популярними та дієвими методами 

дослідження семантики тексту є методи FastText від Facebook, який є 

різновидом word embedding, та Universal Sentence Encoder від Tensorflow 

(Google) – Sentence embedding. 

FastText 

FastText це бібліотека для ефективного вивчення представлення слів та 

класифікації речень. FastText є продовженням алгоритму векторного 

представлення слів Word2Vec від 2013 року. В основі векторного 

представлення Word2Vec лягла дистрибутивна гіпотеза, яка стверджує, що 

лінгвістичні одиниці, що зустрічаються в подібних контекстах, мають близькі 

значення. На основі цієї гіпотези були сформовані дві моделі навчання 

нейронної мережі: CBOW (Continuous Bag of Words) та Skip-gram. CBOW на 

основі сусідніх слів намагається відгадати центральне. Skip-gram навпаки, 

приймає центральне і відгадує контекстні. 

рис.1 

Представлення Word2Vec має дуже цікаву властивість, коли 

арифметичні операції над векторним представленням слів зберігає значення. 

Наприклад, king – man + woman = queen (рис.2). 

Проте Word2Vec погано працює з словосполученнями та словами, які 

відсутні у словнику та не розрізняє морфологічні відмінності. Саме ці недоліки 

намагалися виправити у fastText.  
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рис.2 

Прогнозування контекстних слів можна розглядати як сукупність 

двійкових задач класифікації. Тому fastText використовує binary logistic loss, 

щоб отримати наступну negative log-likelihood як цільову функцію: 

 

Де 𝑁𝑡,𝑐 – множина негативних прикладів з словника.  

Позначаючи 𝑙 ∶  𝑥 →  𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑒−𝑥), ми можемо переписати цільову функцію: 

 

Тепер, щоб параметризувати модель, залишилось визначити контекстну 

оцінку S(w, c) 

Для вирішення цієї проблеми слово «w» представлено як мішок усіх 

можливих символів n-грамів у слові. Це допомагає розрізнити суфікси та 

префікси від решти послідовностей символів. У цей мішок з n-грамами також 

додане повне слово як послідовність. 
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ПРИКЛАД: Для n = 3 слово "where" дасть нам такий n-грамовий мішок, 

представлений як Gw 

Gw = [<wh, whe, her, ere, re>, <where>] 

Тепер кожна послідовність символів у мішці з n-грамами позначається 

вектором <z>, а слово вектором <w> задається сумою векторів усіх n-грамів у 

цьому слові. Ми також змінюємо функцію оцінки контексту на: 

 

Це дозволяє розподіляти подання між словами, тим самим дозволяючи 

навчитися надійному поданню рідкісних слів. Таким чином, інформація 

підслова використовується в процесі навчання обчислення вкладених слів. 

 Для мінімізації цільової функції автори використовували стохастичний 

градієнтний спуск із затримкою лінійного навчання. 

 

  


