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1. Özet
Bu çalışmada, KTS-temelli ASA sistemleri ile gerçekleştirilen metin içinde metin arama işlemi, sorgu ve benzerlik öğrenme yöntemleri ile dizi içinde
dizi arama problemine dönüştürülmüş ve böylece DD terimlerin bulunmasında ortalama %154’lük bir iyileşme elde edilmiştir

2. Anahtar Sözcük Arama Nedir?
Anahtar Sözcük Arama (ASA) metin olarak ver-
ilen bir sorgu teriminin konuşma verisi içerisinde
aranması işlemidir.

3. Metin Sorgunun Modellenmesi
Metin ile verilen sorgular, harflerden sesçik-
lere, buradan da her sesçiğe özel vektör
gösterimlerinin ortalama kestirim sürelerinde
tekrarlanması ile posteriorgram gösterimlerine
benzetilmiştir[1].
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4. Benzerlik Araması
Arama, alt-dizi Dinamik Zaman Bükme (aDZB)
ile yapılmaktadır.
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5. Bütünleşik Gösterim ve Mesafe Metriği Öğrenme
Daha ayrıştırıcı bir gösterim ve bununla bütünleşik olarak bir benzerlik metriği aşağıdaki Siyam
sinir ağı modeli ile öğrenilmiştir[2, 3]. ASA sisteminin bileşenleri soldaki şekilde yer almaktadır.
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Bu yeni mesafe ölçütünün diğer ölçütlerle
kıyaslaması aşağıdaki şekilde yer almaktadır.
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6.Deney Tasarımı
• Türkçe, Afganca ve Zuluca dillerinde test edilmiştir

• Özellikle DD terimlerde ortalama %154 iyileşme

• DD ve Dİ regresyon eğrileri dağarcık kısıtlarından etkilenmediğini göstermektedir (solda)

• Benzerlik metriği öğrenmenin ASA başarımını arttırdığı görülmüştür (sağda).

– MTWV: Tüm anahtar sözcüklere aynı eşik değeri ile elde edilen tespit başarımı,
– OTWV: Farklı sözcükler için en iyi eşik değeri ile elde edilen tespit başarımı,
– STWV: Sahte alarmlara maliyet uygulanmaksızın elde edilen tespit başarımı.
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