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PODSUMOWANIA LINGWISTYCZNE W OCENIANIU 
ALGORYTMÓW ZAUTOMATYZOWANEGO 

EGZAMINOWANIA NA ODLEGŁOŚĆ 

Adam NIEWIADOMSKI*, Michał BARTYZEL*, Piotr S. SZCZEPANIAK *,** 

*Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki 
ul. Wólczańska 215, 93-005 Łódż, e-mail: aniewiadomski@ics. p. lodz. pl 

**Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych 
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa 

Streszczenie: Praca przedstawia wyniki badań nad automaty
zacją sprawdzania i oceniania testów egzaminacyjnych w na
uczaniu na odległość z wykorzystaniem Internetu (e-leaming). 
Podsumowania lingwistyczne baz danych w oryginalny sposób 
zastosowano do oceny algorytmów sprawdzających popraw
ność odpowiedzi na pytania z zakresu języka niemieckiego. 
Opisana metoda stanowi alternatywę dla statystycznej anali
zy zbiorów danych. Ponadto - ponieważ procedury testujące 
oparte są o elementy logiki rozmytej - ich wyniki wyrażone są 
w języku naturalnym (zamiast w liczbach), co znacznie ułatwia 
komunikację, a często jest jedynym środkiem umożliwiającym 
jej nawiązanie, pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin. 

Słowa kluczowe: podsumowania lingwistyczne, nauczanie na 
odległość, egzamiuowanie na odległość, e-leaming, e-testing 

1. EGZAMINOWANIE NA ODLEGŁOŚĆ 

Współczesne formy kształcenia akademickiego coraz 
częściej opierają się o przekazywanie wykładanych treści 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, głównie 

Internetu. Wiele wyższych uczelni w Kraju i na świecie 
stosuje tę metodę jako uzupełnienie tradycyjnych form 
kształcenia lub nawet jako autonomiczną bazę dydak
tyczną. Do elektronicznego przekazu oraz do prezentacji 
materiałów dla studentów wykorzystywane są najnowsze 
zdobycze technik komputerowych; zwłaszcza multime
dialnych. Jednakże problemem rzadko dotąd poruszanym 
w literaturze jest przeprowadzanie testów i egzaminów 
przez Internet. Współczesne platformy, aplikacje i 
systemy internetowe wspomagające egzaminowanie 
na odległość (tzw. e-testing) służą głównie jako bazy i 
narzędzia transferu danych, za pośrednictwem których 
nauczyciele i studenci udostępniają sobie nawzajem 
pytania egzaminacyjne, odpowiedzi oraz oceny. 

Sytuacja taka zmusza nauczyciela do "ręcznego" 

sprawdzania i oceniania odpowiedzi na pytania posta
wione studentom w teście. Jest to oczywiście bardzo 
pracochłonne zajęcie. Przydatne okazują się zatem 
inteligentne procedury pozwalające na (przynajmniej 
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wstępne) sklasyfikowanie jakości odpowiedzi udzielo
nych w trakcie egzaminów i/lub oraz zaproponowanie 
dla nich ocen; w obecności algorytmów o takim działa
niu nową rolą nauczyciela byłby nadzór nad wynikami 
proponowanymi przez sztuczną inteligencję zamiast 
żmudnego sprawdzania egzaminów. 

W chwili obecnej powszechnie znane są jedynie 
metody automatycznego sprawdzania testów jedno- i 
wielokrotnego wyboru, oparte o odległość Hamminga, 
które jednak trudno uznać za inteligentne, gdyż polegają 
one na ścisłym dopasowaniu rozwiązania testu do wzorca 
i zliczaniu różnic. Spośród innych metod, automatyczne 
sprawdzanie poprawności pytań egzaminacyjnych w 
oparciu o rachunek sekwentów Gentzena opisane jest w 
[6]. Metody sprawdzania testów z języków programowa
nia, oparte o logikę rozmytą, przedstawione są w [5, 7], 
zaś testów z języka niemieckiego - w [8]. 

2. CEL 

Artykuł przedstawia nowatorską metodę analizowania 
wyników procedur komputerowych umożliwiających 

automatyzację egzaminowania na odległość. Metoda 
jest oparta o podsumowania lingwistyczne zbiorów da
nych [3, 11], które zostały zastosowane do opisu jakości 
algorytmów wystawiającyh oceny w testach językowych. 

Zadania przedstawione studentom w teście z języka 
niemieckiego mogą mieć postać tzw. rozsypanek; po
legają one na składaniu kompletnych i poprawnych 
gramatycznie zdań z wyrazów ustawionych w przy
padkowej kolejności. Przykładowe pytanie w teście ma 
postać : 

Z podanych wyrazów ułóż poprawne gramatycznie i 
sensowne zdanie. Wykorzystaj wszystkie i tylko podane 
wyrazy heute / die Zeitung/ ich/ lesen / will 

Idea automatycznego oceniania odpowiedzi na po
dobne pytania polega na określeniu stopnia dopasowania 



odpowiedzi do wzorca poprawności. Jak dotąd, oceny 
takiej dokonuje nauczyciel sprawdzający testy. Opisane 
w kolejnej sekcji algorytmy porównywania łańcuchów 
tekstowych mają możliwość częściowego odwzoro
wywania tego sposobu oceniania. Wyniki działania 

algorytmów są liczbami z zakresu [O, l], które - aby 
mogły być postrzegane jako oceny - muszą być pod
dane przeskalowaniu zob. sekcja 5. Wyniki algorytmów 
wartościujących zgodność zaproponowanych przez 
automat ocen zostaną poddane analizie porównującej 
ich zdolności modelowania opinii ekspertów, a także 
przeprowadzona zostanie dyskusja jakości wyników. 

Analiza przeprowadzona w oparciu o metody tzw. 
obliczeń miękkich (ang. soft computing) dostarczyć 

ma wyników sformułowanych w postaci pojęć języka 
naturalnego. Zwłaszcza metody konstrukcji podsumo
wań lingwistycznych zbiorów (baz) danych umożliwiają 
dyskusję wyników w interdyscyplinarnych gronach, np. 
informatyków i nauczycieli języka niemieckiego, co -
ze względu na charakter testu - jest nieodzowne w 
udoskonalaniu przedstawionych procedur. Taki sposób 
interpretacji wyników jest ciekawą alternatywą dla 
analizy statystycznej ( obliczania średnich, odchyleń 

standardowych, itp.). 

3. INTELIGENTNE ALGORYTMY TESTUJĄCE 

Podobieństwo zdań w języku naturalnym oceniać można 
na wiele sposobów. Podstawowym sposobem jest tu 
badanie dystansu Hamminga, dystansu edycyjnego lub 
dystansu Loewensteina pomiędzy kolejnymi literami 
z których składają się podane zdania [4]. Metoda taka 
jest jednak kosztowna obliczeniowo, gdyż wymaga 
przeprowadzenia operacji porównania tyle razy ile 
wynosi liczba liter w dłuższym z porównywanych zdań. 
Pewnym rozwiązaniem może być tu kodowanie całych 
wyrazów jako pojedynczych liter (co wymaga następnie 
porównania łańcuchów znaków będących kodami zdań), 
w tym jednak wypadku metody Hamminga i pokrewne 
nie oddają poprawności gramatycznej badanych zdań, 
gdyż nie są odpowiednio wrażliwe na błędy szyku zdania 
typu zamiana miejscami dwóch wyrazów. 

Do porównywania odpowiedzi w testach języko

wych ze wzorcami poprawności zastosowano metodę 
n-gramów [1] oraz uogólnioną metodę n-gramów 
[9] . Przewaga tej metody nad odległością Hamminga 
polega na sprawdzaniu także kolejności znaków (liter 
lub słów) w porównywanych łańcuchach, nie zaś tylko 
występowania (lub nie) danego ciągu na danej pozycji 
w łańcuchu. Ogólna postać wzoru określającego stopień 
podobieństwa dwóch łańcuchów tekstowych w1 i w2: 

n 2 N(wi)-i+l 

µN(w1,w2) = f(N,n1,n2) L L h(i,j) (1) 
i=n1 j=l 

gdzie f(N, n1, n2) określa odwrotność liczby możli
wych sprawdzanych podciągów o długości conajmniej 
n1 i conajwyżej n2, 1 :::; n1 :::; n2 :::; N, a h(i,j) 
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przybiera wartość 1, jeśli podciąg i-elementowy roz
poczynający się w łańcuchu w1 od pozycji j znajduje 
się także w łańcuchu w2 (0 w przeciwnym przypadku). 
Zgodnie z tymi oznaczeniami, uogólniona metoda 
n-gramów nazwana być może metodą n 1 -n2-gramów. 

Ze względu na istotność sekwencji słów różnych 

długości w badanych zdaniach wprowadzono ograni
czenia górne i dolne długości badanych podciągów. 

Ostatecznie badaniu poddano 4 algorytmy: 1-n-gramow, 
2-gramow, 2-3-gramow oraz 3-gramow. Aspekty za
stosowań tych algorytmów w wyszukiwaniu informacji 
tekstowej (zwłaszcza w Internecie) opisane są m.in. w 
[9, 10]. 

4. PODSUMOWANIA LINGWISTYCZNE 

Przez „lingwistyczne podsumowanie bazy danych" rozu
miemy zdanie w języku naturalnym (lub zbliżonym do 
naturalnego) postaci 

Q P jest/ma S [TJ (2) 

gdzie symbole tłumaczone są następująco [3, 11]: Q jest 
lingwistycznym określeniem liczności, tzw. kwantyfika
torem rozmytym, np. OKOŁO POŁOWY, DUŻO, określają
cym ile rekordów z podsumowywanej bazy spełnia okre
ślenie cechy S. P jest podmiotem podsumowania i ozna
cza rzeczywiste obiekty, których dane przechowywane są 
w rekordach w bazie. S (z ang. summarizer) to określe
nie cechy, ze względu na którą dokonywane jest pod
sumowanie, np. MŁODY WIEK, BARDZO DUŻA PRĘD

KOŚĆ, itp. Zarówno kwantyfikator rozmyty jak i cecha 
wyrażona przez S są zmiennymi lingwistycznymi mode
lowanymi przy pomocy funkcji przynależności zbiorów 
rozmytych [13, 14]. T jest wskaźnikiem trafności podsu
mowania określającym w jakim stopniu kwantyfikator Q 
poprawnie oddaje ilość rekordów w pełni lub częściowo 
charakteryzowanych przez S : 

(3) 

gdzie 

m 

E µs(V(yi)) 
i=l r=----- (4) 

m 

zaś V(yi) oznacza wartość cechy V dla obiektu (rekor
du) Yi-

Do modelowania określeń cech uwzględniających 

więcej niż jeden atrybut, np. jest młody i ma wysokie 
zarobki, może być użyte rozszerzenie podsumowan 
lingwistycznych zaproponowane w [2] . Cechy S1, S2, ... , 
Sn skojarzone są ze zbiorami rozmytymi o funkcjach 
przynależności µs1 , ••• , µsn. Uogólniona postać cechy S 
definiowana jest jako 

µs(di) = . min µs1 (1-'j(yi)), i= 1, 2, .. . , m (5) 
J=l,2 , .. . ,n 

gdzie symbol µs1 (½ (yi)) czytamy jako "stopień, w ja
kim wartość cechy ½ dla obiektu Yi należy do zbioru 



rozmytego S/', zaś (w ogólności) w miejsce operacji mi
nimum użyta może być dowolna t-norma. Przykładowe 
podsumowanie lingwistyczne skonstruowane według po
wyższych reguł ma postać: wiele ocen zaproponowanych 
przez algorytm 1 jest prawie zgodnych z opiniami eksper
tów. 

5. PODSUMOWANIA REZULTATÓW ALGO
RYTMÓW OCENIAJĄCYCH 

W części doświadczalnej eksperymentu zgromadzony 
został zbiór 33 pytań testowych o postaci podanej w 
sekcji 2. Na pytania te eksperci (nauczyciele języka 
niemieckiego) zaproponowali 240 poprawnych, częścio
wo poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi według 
kryterium: odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się 
w testach. Odpowiedzi zostały ocenione przez trzech 
niezależnych ekspertów w skali O=najniższa, 0.25, 0.5, 
0.75, l.O=najwyższa. Charakterystycznym punktem tej 
części doświadczenia jest fakt, iż eksperci bardzo często 
decydowali się na oceny interwałowe, np. 0.5-0.75, 
co miało odwzorowywać sui generis niepewność co 
do poziomu poprawności odpowiedzi. Ogólna oce
na ekspertów dla danej odpowiedzi jest medianą ze 
wszystkich trzech ocen. Użycie mediany jako esty
matora spowodowane jest jego małą wrażliwością na 
wartości ekstremalne, czego nie można np. powiedzieć 
o średniej arytmetycznej lub ważonej. Ponadto, me
diana pewnej liczby ocen nadal jest oceną z założonej 
skali, co niekoniecznie ma miejsce w przypadku średniej. 

Odpowiedzi zostały także ocenione przez każdy z 
czterech testowanych algorytmów. W tym wypadku 
jako propozycje ocen przedstawiane były liczby z prze
działu [0,1], np. 0.68, obrazujące stopień podobieństwa 
odpowiedzi studenta do wzorca odpowiedzi poprawnej 
według danego algorytmu. Rezultaty te zostały następnie 
poddane tzw. przeskalowaniu, w wyniku czego oceny 
zaproponowane przez algorytmy - stopnie podobień
stwa - zostały przekształcone na oceny z podanej wyżej 
skali. Zabieg ten ma służyć lepszemu zobrazowaniu 
wyników działania algorytmów na zasadzie podobnej 
do tej, która powoduje iż określenie student na piątkę 
jest bardziej naturalne od student ze średnią 4.739. 
Przeskalowanie przebiega wg wzoru: 
Przeskalowanie „floor&ceil" 

! O, jeśli r < 0.125 
0.25, jeśli 0.125 ~ r < 0.25 

ocena = 0.5, jeśli 0.25 ~ r < 0.5 
O. 75, jeśli 0.5 ~ r < O. 75 
1, jeśli 0.75 ~ r < 1 

(6) 

Na ocenach interwałowych postaci m = [m, m] prze
prowadzono w niektórych przypadkach dodatkowo ope
rację redukcji typu (ang. type-reduction), polegająca na 
wybraniu z interwału pewnej reprezentującej go warto
ści liczbowej. Redukcja typu występuje tu w dwóch wer
sjach: 
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Rys. 1. Kwantyfikatory rozmyte użyte w doświadczeniu 

wersja optymistyczna 

T Ropr([m, ml) = m 

wersja pesymistyczna 

(7) 

(8) 

Wartościowanie wyników algorytmów odbywa poprzez 
ich porównanie do ocen wystawionych przez ekspertów. 
Im wyższy stopień zgodności, tym lepiej dany algorytm 
ocenia podane odpowiedzi. Porównanie takie dokonane 
byc może metodami statystycznymi (np. wpółczynnik 
korelacji, amplituda cosinusowa itp. jak jest to podane 
w [8]). W tym jednakże wypadku narzędziem porównu
jącym są lingwistyczne podsumowania zbiorów danych 
skonstruowane w oparciu o nastepujące określenia licz
ności (kwantyfikatory rozmyte) i określenia cech. 

µPRAWIE ŻADNA(x) = exp (- (:.1f) (9) 

µMAŁO(x) =exp (-(X~-~/4r) (10) 

µOKOŁO POŁOWY(x) = exp (- (X ~-i·5 ) 
2

) (11) 

µwIELE(x) = exp (- ( x ~-~/6) 
2

) (12) 

µPRAWIE WSZYSTKIE(x) = exp (- ( \~1 l) 2) (13) 

Kwantyfikatory te sa przedstawione jako Q1, ... , Q5, od
powiednio, na rys. 1. 
1. OCENA m ZGODNA Z OCENĄ EKSPERTA [~, e] 

m) = { 1, jeśli m E k, e] 
µza( O, w przeciwnym przyp. (14) 

2. OCENA m PRAWIE ZGODNA Z OCENĄ EKSPERTA 

[~,el 

{ 
1, 

µpza(m) = 
o, 

3. OCENA WYSOKA 

jeślim E [~ - .25, ~)u 
u(e,e + .25] 
w przeciwnym przyp. 

µwys(m) = { m, jeślim= 1 V m = .75 
O, w przeciwnym przyp. 

(15) 

(16) 



Tab. 1. Podsumowanie: Ile ocen wystawionych przez Al
gorytm n jest ZGODNYCH z OCENAMI EKSPERTA k 

Alg. ekspert 1 ekspert 2 

1 OK.POŁ. [0.74) OK.POŁ. [0.87) 

MAŁO [0.26] MAŁO [0.12] 

2 OK. POŁ. [0.85] OK.POŁ. [0.93] 

MAŁO [0.14] MAŁO [0.07] 

3 OK.POŁ. [0.71] OK.POŁ. [0.71] 

MAŁO [0.30] MAŁO [0.30] 

4 OK.POŁ. [0.96] OK.POŁ. [0.88] 

MAŁO [0.04] MAŁO [0.12] 

4. OCENA ŚREDNIA 

{ 
1, 

µŚRD(m) = 0.5, 
o, 

jeślim= .5 
jeśli m = .25 V m = . 75 
w przeciwnym przyp. 

5. OCENA NISKA 

1, jeślim= O 
0.75, jeślim= .25 

O, w przeciwnym przyp. 

(17) 

(18) 

Warto zauważyć, że ocena NISKA powstaje poprzez do
pełnienie zbioru rozmytego opisującego ocenę WYSOKA. 

6. WYNIKI PODSUMOWAŃ 

Wskutek przeprowadzenia podsumowań lingwistycz
nych dla zbiorów danych przed przekształceniem 

oraz po otrzymano następujące wyniki. Podumowania 
wykonane na ocenach algorytmów nie poddanych 
przeskalowaniu oznaczono jako: direct. Podsumowanie 
na ocenach przekształconych wg wzoru (6) oraz na 
ocenach przedziałowych oznaczono adekwatnie do ich 
nazw proponowanych w sekcji 5. 

Tabele 1 i 2 zawierają wyniki porównań ocen obli
czonych przez algorytmy do ocen zaproponowanych 
przez . kolejnych - ekspertów oraz do mediany ocen 
ekspertów. Tabela 3 zawiera wskaźniki zgodności 

ocen algorytmów i ekspertów według kryteriów (14) 
i (15), odpowiednio, zaś dwie kolejne ukazują wyniki 
porównań ocen algorytmów sprzed i po przeskalowaniu, 
4 dla kryterium (14) i 5 - dla (15). Tabele 6, 7 i 8 
przedstawiają podsumowania ocen spełniających obraną 
cechę oparte o kryterium (15); pierwsza z nich dotyczy 
cechy (16), druga-cechy (17), zaś trzecia-(18). 

7. DYSKUSJA WYNIKÓW 

Wnioski płynące z tabel 1 i 2 sa następujące: op1me 
ekspertów mogą być modelowane przez odpowiednie 
algorytmy, np. Algorytm 4 najlepiej oddaje opinie 
eksperta 1, zaś Algorytm 2 - eksperta 2. Ponieważ 
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Tab. 2. Podsumowanie: Ile ocen wystawionych przez Al
gorytm n jest ZGODNYCH z OCENAMI EKSPERTA k 

Alg. ekspert 3 mediana 

1 OK.POŁ. [0.98) OK.POŁ. [0.99] 

WIELE [0.04] MAŁO [0.02] 

2 OK.POŁ. [0.96] OK.POŁ. [0.99] 

WIELE [0.05] MAŁO [0.02] 

3 OK. POŁ. [0.99] OK.POŁ. [0.89] 

MAŁO [0.02] MAŁO [O.li] 

4 OK.POŁ. [0.99] OK.POŁ. [0.98] 

MAŁO [0.02] MAŁO [0.03] 

Tab. 3. Podsumowanie: Ile ocen wystawionych przez Al
gorytm n jest ... z MEDIANĄ OCEN EKSPERTÓW 

Alg. ZGODNE ZGODNE LUB 

PRAWIE ZGODNE 

1 OK.POŁ. [0.99] WIELE [0.69] 

MAŁO [0.02] PR.WSZ. [0.07] 

2 OK.POL. [0.99] WIELE [0.76) 

MAŁO [0.02] OK.POŁ. [0.07] 

3 OK .POŁ. [0.89] WIELE [0.99] 

MAŁO [O.Il] OK.POŁ. [0.18] 

4 OK.POŁ. [0.98] WIELE [0. 78] 

MAŁO [0.03] OK. POŁ. [0.38] 

Tab. 4. Podsumowanie: Ile ocen Algorytmu n poddanych 
przeskalowaniu jest ZGODNYCH Z MEDIANĄ OCEN EKS
PERTÓW 

Alg. direct ffoor & ceil IV T Ro PT 

1 OK.POŁ. [0.99] WIELE [0.97] WIELE [0.78] 

MAŁO [0.02] OK.POŁ. [0.23] OK.POŁ. [0.38] 

2 OK.POŁ. [0.99] OK .POŁ. [0.60] OK.POŁ. [0.83] 

MAŁO [0.02] WIELE [0.43) WIELE [0.16] 

3 OK.POŁ. [0.89] OK .POŁ. [0.63] OK.POŁ. [0.73] 

MAŁO [O.li] WIELE [0.28] WIELE [0.28] 

4 OK.POŁ. [0.98] OK.POŁ. [0.97] OK.POŁ. [0.92] 

MAŁO [0.03] WIELE [0.04] WIELE [0.08] 



Tab. 5. Podsumowanie: Ile ocen Algorytmu n poddanych 
przeskalowaniu jest ZGODNYCH LUB PRAWIE ZGOD

NYCH Z MEDIANĄ OCEN EKSPERTÓW 

Alg. direct ftoor & ceil IV T Ro PT 

1 WIELE [0.69) PR.WSZ. [0.68] PR.WSZ. [0.89] 

PR. WSZ. [0 .07) WIELE [0.15) WIELE [0.07) 

2 WIELE [0.76] PR .WSZ. [0.34) PR. WSZ. [0.37) 

OK.POL. [0.07) WIELE [0.32) WIELE [0.30) 

3 WIELE [0.99] WIELE [0.74) WI ELE [0.37) 

MAŁO [O.li) OK.POL. [0.06) PR. WSZ. [0.29) 

4 WIELE [0.78] WIELE [0.99) WIELE [0.99] 

OK. POL. [0.38) OK.POL [0.20) OK.POL. [0.18) 

Tab. 6. Podsumowanie: Ile WYSOKICH ocen Algoryt
mu n po przeskalowaniu jest ZGODNYCH LUB PRAWIE 

ZGODNYCH Z MEDIANĄ OCEN EKSPERTÓW 

Alg. ftoor&ceil IV TRoPT 

1 PR.WSZ. [0.85) PR.WSZ. [0.47) 

WIELE [0.09) WIELE [0.24) 

2 PR.WSZ. [0.76) WIELE [O. 70) 

WIELE [0.12) PR .WSZ. [0.07) 

3 PR.WSZ. [0.88) PR.WSZ. [0.33) 

WIELE [0.08) WIELE [0.33) 

4 PK.WSZ. [0.92] PR. WSZ . [0.88] 

WIELE [0.07) WIELE [0.08) 

Tab. 7. Podsumowanie: Ile ŚREDNICH ocen Algoryt
mu n po przeskalowaniu JEST ZGODNYCH LUB PRAWIE 

ZGODNYCH Z MEDIANĄ OCEN EKSPERTÓW 

Alg. ftoor&ceil IV T Ro PT 

1 WIELE [0.92) OK.POL [0.84) 

OK.POL [0.28) WIELE [0.15) 

2 OK.POL. [0.55] OK. POL. [0.97] 

WIELE [0.50] WIELE [0.04] 

3 WIELE [0.94] OK.POL. [0.74) 

OK.POL. [0.11] WIELE [0.26) 

4 WIELE [0.86] WIELE [0.95] 

OK .POL. [0.33) OK. POL [0.12) 

Tab. 8. Podsumowanie: Ile NISKICH ocen Algoryt
mu n po przeskalowaniu JEST ZGODNYCH LUB PRAWIE 

ZGODNYCH Z MEDIANĄ OCEN EKSPERTÓW 

Alg. ftoor&ceil IV T Ro PT 

2 WIELE [0.79) WIELE [0.96] 

3 

OK .POL [0.07) 

WIELE [0.92] 

OK.POL. [0.28) 

OK.POL. [0.25) 

WIELE [0.79) 

OK .POL [0.07] 
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trudno jest określić najlepszy (w sensie "najwierniej 
oddający") algorytm, zatem do dalszych porównań i 
konkluzji używana jest wyłącznie mediana ocen eks
perckich za poszczególne odpowiedzi. Tabela 3 ukazuje 
równoległe wyniki podusmowań tworzonych wg cech 
(14) i (15). Lepsze wyniki dla cechy ZGODNE LUB 

PRAWIE ZGODNE okupione są niższym wskaźnikiem 
jakości zwanym stopień nieprecyzyjności [3], wynoszą
cym 0.25 dla cechy (14) oraz 0.75 dla cechy (15), co 
oznacza, że podsumowania z użyciem cechy ZGODNA 

stosują ostrzejsze i bardziej precyzyjne kryterium oceny 
zgodności. 

Tabele 4 i 5 prezentują wyniki podsumowań ocen 
algorytmów sprzed i po przeskalowaniu. Jak widać w 
tabeli 4, oceny wystawione przez algorytmy znacznie 
bardziej odpowiadają ocenom eksperckim po przekształ
ceniu (6). Niespodziewanym rezulatem jest tu fakt, iż 

Algortym 1 jest najblizszy opiniom nauczycieli, pomimo 
że tabele 1 i 2 wskazywały raczej na pozostałe algorytmy 
jako na trafniejsze. Podobną tendecję zaobserwować 
można w obu tabelach, 4 i 5. Jest to dowód na opłacal
ność i konieczność stosowania operacji przeskalowania 
w celu zbliżenia wyników automatycznych procedur do 
skali jaką posługuje się człowiek. Wartości zamieszczone 
w pierwszym wierszu tabeli 4 wskazują, iż algorytmy, 
zwłaszcza Algorytm 1, bardzo dokładnie oddają ok. 3/4 
ocen eksperckich, zaś jeśli kryterium dokładności jest 
osłabione z (14) do (15) praktycznie wszystkie oceny 
wystawione przez algorytmy pokrywają się z ocenami 
nauczycieli. 

Tabele 6, 7 i 8 opisują odpowiednio porównania 
ocen wysokich, średnich i niskich do opinii eksperckich. 
Wniosek płynący z tych tabel jest następujący: algo
rytmy porównujące określają odpowiedzi o wysokich i 
niskich (czyli skrajnych) stopniach poprawności znacz
nie trafniej niż odpowiedzi o poprawności częściowej 
(bliskiej 1/2). Stanowi to przesłankę ulepszenia algory
tów tak, by ich notowania dla pytań egzaminancyjnych 
wymagających ocen ze środkowej części skali, były w 
większym stopniu zgodne ocenami ekspertów. Warto 
tu zwrócić uwagę, że identyczne wnioski płyną z [8]. 
Jest to argument przemawiający za celowością stoso
wania podsumowań ligwistycznych do analizy danych · 
wymagających ujęcia statystycznego. 

LINGUISTIC SUMMARIES OF DATABASES IN 
EVALUATING ALGORITHMS FOR AUTOMATED 

DISTANCE TESTING 

Abstract: The paper presents some results of research on auto
mated procedures for checking and scoring exarns and tests in 
distance learning within the Internet (e-leaming). The original 

application of linguistic summaries of databases in assessing in
telligent algorithms which check the correctness of answers in 
tests in German, is presented. The presented methods and its 
results are the interesting altemative for the statistical analysis 
of data. The outputs of evaluating procedures are expressed in 
natura! language which simplifies (or frequently is the only to-



o! that enables) the communication between experts of different 
domains. 
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