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ÖZETÇE
Dünyan?n en büyük teknoloji ?irketleri kullan?c?lar?na, Google Asistan, Amazon Alexa, Apple Siri, Microsoft Cortana ve Garanti UGI
gibi çözümleri sunmas?yla geli?mi? teknolojilerin sanal asistan geli?tirmek için kullan?m? konusunda merak uyand?rd?. Sanal
asistan geli?tirmede kullan?lan tipik derin ö?renme modelleri, konu?ma metinlerinin kelime kelime (hizalanm??) i?aretlenmesini
gerektirmektedir. Ne var ki, ço?u zaman kelime düzeyinde etiketli veri çok s?n?rl?olmas?na kar??n cümle düzeyinde (hizalanmam??)
etiketli çok fazla konu?ma metni bulunabilmektedir. Bu çal??mada, sadece kelime düzeyindeki etiketleri de?il, cümle düzeyindeki
etiketleri de kullanarak, konu?ma metinlerinden bilgi ç?kar?lmas? için yeni bir model önermekteyiz. Modelimizin performans?n?
literatürdeki en yeni ara?t?rma sonuçlar?kar??la?t?rd?k ve benzer sonuçlar?daha dü?ük bak?m maliyeti ile elde ettik.

ÖRN EK

ATIS veri kümesinden bir örnek veri

Hizalanm?? ve hizalanmam?? etiketlerin birlikte kullanlmas?na örnek
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