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Abstract
Purpose: Automatic short answer grading is known as the task of automatic assessment of answers based on natural language
using computation methods and machine learning algorithms. The proliferation of large-scale intelligent education systems and
the importance of assessment as a key factor in the education process have increased the need for highly flexible automated
systems for scoring exams.
Methodology: While in the process of automatic short answer grading, student's answer is compared to an ideal response and
scoring is done based on their similarity, semantic relatedness and similarity measures can also be employed for this aim. To
this end, several semantic relatedness and similarity measures are firstly compared in application of short answer grading. In
the following, a method for improving the performance of short answer grading systems based on semantic relatedness and
similarity measures which leverages students' answers with the highest score as feedback is proposed.
Findings: In order to evaluate the performance of semantic and similarity relatedness methods in application of automatic
short answer grading and the prposed model, various experiments were concucted on Mohler and Mihalcea dataset that contains
7 questions and 630 answers.
Originality/Value: Based on the empirical experiments not only semantic relatedness and similarity measures have great
efficiency in automatic short answer grading but also using students' answers as feedback can considerably improve the accuracy
and performance of semantic relatedness and similarity measures for this task.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

ارزیابی اتوماتیک آزمونهای تشریحی مبتنی بر رویکردهای محاسباتی و داده کاوی
*،1

حسین صدر

2

 ،مژده نظری سلیمان دارابی ،2زینب خداوردیان

1گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،گیالن ،ایران.
 2گروه مهندسی کامپیوتر ،موسسه آموزش عالی آیندگان ،تنکابن ،ایران.

چکیده
هدف :نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی فرآیند ارزیابی اتوماتیک پاسخهای سواالت مبتنی بر متن با استفاده از روشهای محاسباتی
و یادگیری ماشین است .گسترش استفاده از سیستمهای آموزشی هوشمند و اهمیت ارزیابی نیاز به سیستمهای خودکار برای نمرهدهی
آزمونها را بیش از پیش افزایش داده است.

بر اساس میزان شباهت آنها مورد مقایسه قرار میگیرد ،میتوان از تکنیکهای محاسبه ارتباط و شباهت معنایی بین متون نیز برای اینکار
بهره برد .در این راستا ،در این مقاله ابتدا روشهای مختلف محاسبه ارتباط معنایی در کاربرد ارزیابی خودکار آزمونهای تشریحی با هم
مقایسه و تاثیر دامنه و اندازه منبع دانش پیشزمینهای روی دقت الگوریتمها بررسی شد .در ادامه ،یک رویکرد برای بهبود عملکرد سیستم
نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی معرفی شده که از پاسخهای ارائه شده توسط آزموندهندگان که باالترین نمره را دریافت کردهاند،
به عنوان بازخورد استفاده میکند.
یافتهها :برای ارزیابی کارایی روشهای محاسبه شباهت و ارتباط معنایی در کاربرد نمردهدهی خودکار آزمونهای تشریحی و عملکرد
مدل پیشنهادی ،آزمایشاتی روی مجموعه داده ارائه شده توسط موهلرو میهالسیا که دارای  7سوال با  630پاسخ تشریحی است ،صورت
گرفت.
اصالت/ارزش افزوده علمی :بر اساس نتایج حاصل از آزمایشها ،نه تنها روشهای محاسبه ارتباط معنایی از کارایی باالیی در حوزه
ارزیابی خودکار آزمونهای تشریحی برخوردارند ،بلکه استفاده از از بازخورد اتوماتیک نیز میتواند دقت و کارایی روشهای محاسبه
ارتباط معنایی برای این هدف به طور قابل توجهی افزایش دهد.
کلیدواژهها :ارتباط معنایی ،ارزیابی خودکار آزمونهای تشریحی ،رو یکرد داده کاوی ،شباهت معنایی.

 -1مقدمه
ارزیابی یکی از مهمترین جنبههای فرآیند یادگیری است .در سیستمهای سنتی ارزیابی توسط یک فرد خبره صورت میگیرد که وی پاسخهای
آزموندهندگان را بررسی کرده و بر اساس میزان تطابق آنها با پاسخ درست نمرهای را در بازه مشخص به آنها اختصاص میدهد .استفاده
از یک فرد برای ارزیابی پاسخهای ارائه شده با چالشهای متعددی روبهرو است .یکی از مهمترین این چالشها تعداد زیاد آزموندهندگان
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روش شناسی پژوهش :با توجه به اینکه در فرآیند نمرهدهی خودکار ،پاسخهای متنی ارائه شده توسط دانشآموزان با یک پاسخ ایده آل

در مقابل تعداد محدود افراد تصحیح کننده و زمانبر بودن فرآیند تصحیح و ارزیابی است .از طرف دیگر ممکن است فرد تصحیح کننده
هنگام تصحیح برگه با مشکالتی از قبیل خستگی مواجه شود که این امر باعث کاهش دقت در تصحیح پاسخ سواالت میشود (سوزان
و همکاران .)2020،1ضمن اینکه بررسیها نشان داده است که بین پاسخهای ارزیابی شده توسط افراد مختلف همبستگی باالیی وجود
ً
ندارد .درواقع نمرات دانشآموزان یک گروه با دانشآموزان گروه دیگر در یک آزمون مشابه کامال متفاوت است که این به نحوه تفکر و
سالیق فرد تصحیحکننده بستگی دارد .در نتیجه میتوان گفت که عمل تصحیح یک رفتار مبتنیبر فکر و عقیده شخصی فرد تصحیحکننده
است .با توجه به چالشهای موجود و بهرهبرداری روبهرشد از سیستمهای جامع الکترونیکی ،نیاز به یک سیستم نمرهدهی خودکار بیش
از پیش احساس میشود .سیستمی که بتواند پاسخها را در کوتاهترین مدت و با دقت باال ارزیابی کند ،نیاز به معلم را از بین ببرد و تحت
تاثیر عوامل محیطی نباشد .در چنین مواقعی استفاده از یک سیستم کامپیوتری هوشمند با سرعت و دقت باال ضروری است (صدر و
همکاران2021 ،2؛ فیلقرا و همکاران.)2020 ،3
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آزمونها میتوانند به صورتهای مختلفی برگزار شوند .برخی از آزمونها به صورت چندگزینهای ،درست/نادرست و یا پرکردن جاهای
خالی میباشند .با توجه به اینکه این سیستمها نیازمند تجزیه و تحلیل متون پیچیده ندارند ،سیستمهای هوشمند و خودکار مختلفی در
طول زمان برای نمرهدهی این نوع آزمون ها معرفی شده است .علیرغم قابلیت انعطاف و کاربرد فراوان این نوع آزمونها ،بسیاری از
مدرسین آزمونها با پاسخ تشریحی (مبتنی بر متن) را برای ارزیابی ترجیح میدهند .چالش سیستمهای آموزشی هوشمند نیز زمانی آغاز
دادن به سواالت ادبیات و نحوه نگارش متفاوتی دارند ،تصحیح خودکار این نوع پاسخها بدون دخالت نیروی انسانی یکی از موانع
پیشروی سیستمهای آموزشی هوشمند است .در واقع میتوان گفت هدف ارائه سیستم است که بتواند پاسخهای ارائه شده را با توجه به
مفهوم پاسخ و بدون توجه به اشتباههای نگارشی و امالیی ارزیابی کند (صدر و نظری سلیمان دارابی2019 ،4؛ ژانگ و همکاران،5

 .)2020از آنجاییکه در سیستمهای نمرهدهی خودکار پاسخ ارائه شده توسط پاسخدهنده با یک یا چند پاسخ صحیح مورد مقایسه قرار
میگیرد و میزان شباهت و ارتباط آنها نمره مربوط به پاسخ را مشخص میکند ،میتوان از تکنیکهای محاسبه شباهت و ارتباط معنایی
بین متون نیز برای اینکار بهره برد (نظری سلیمان دارابی و همکاران6b2015 ،؛ صدر و همکاران.)a2019 ،7

در این مقاله روش های مختلف محاسبه ارتباط و شباهت معنایی بین متون به دو دسته مبتنی بر منبع و مبتنی بر دانش تقسیم شده و در
کاربرد نمرهدهی خودکار سواالت تشریحی با هم مورد استفاده قرار گرفته و کارایی آنها بررسی شده است .نتایج آزمایشها نشان میدهد
که روشهای مبتنی بر منبع از دقت باالتری نسبت به روشهای مبتنی بر دانش برخوردارند .در ادامه نیز به منظور افزایش دقت
الگوریتمهای محاسبه ارتباط معنایی در کاربرد ارزیابی خودکار آزمونهای تشریحی رویکردی معرفی شده است که در آن از پاسخهای
ارائه شده توسط آزموندهندگان که باالترین نمره را دریافت کردهاند به عنوان بازخورد استفاده میکند .بر اساس نتایج بدست آمده ،استفاده
از بازخورد خودکار میتواند دقت روشهای مختلف محاسبه ارتباط معنایی متون را در کاربرد ارزیابی خودکار آزمونهای تشریحی به
اندازه قابل توجهی افزایش دهد .سهم علمی این مقاله را میتوان به طور خالصه به صورت زیر بیان کرد:
 با توجه به اینکه در نمره دهی خودکار میزان شباهت پاسخ ارائه شده با یک پاسخ صحیح مورد بررسی قرار میگیرد ،استفاده از روشهای محاسبه میزان
شباهت و ارتباط معنایی بین متون میتواند راهحل مناسبی برای این هدف باشد .در این راستا ،در این مقاله دقت انواع روشهای مبتنیبر منبع و
مبتنیبردانش برای نمره دهی خودکار متون مورد برررسی قرار گرفته است .که بر اساس نتایج آزمایشها روشهای روشهای مبتنیبر دانش از دقت باالتری
در این حوزه برخوردار هستند.
 بهمنظور افزایش دقت نمره دهی خودکار در مدل پیشنهادی این مقاله از پاسخهای ارائه شده توسط آزموندهندگان که باالترین نمره را دریافت کردهاند به
عنوان بازخورد استفاده خواهد شد .نتایج آزمایشها نشان میدهد که استفاده از بازخورد خودکار میتواند دقت روشهای محاسبه ارتباط معنایی را برای
کاربرد تصحیح خودکار متون به طور قابل توجهی افزایش دهد .ادامه این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است .در بخش دوم کارهای انجام شده
در زمینه نمرهدهی خودکار آزمونهای مبتنی بر متن مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به اینکه تاکید این مقاله روی روشهای محاسبه ارتباط معنایی
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میشود که برای ارزیابی آموختههای فرد آموزشدیده از آزمونها با پاسخهای تشریحی استفاده شود .با توجه به اینکه افراد هنگام پاسخ

 متون در کاربرد ارزیابی خودکار آزمونهای تشریحی است ،در ادامه این بخش رویکردهای مختلف محاسبه ارتباط و شباهت معنایی با توجه به نوع
عملکردشان به دو دسته مختلف تقسیم شده و جزئیات مربوط به آنها بیان شده است .ایده پیشنهادی این مقاله در بخش سوم آمده است .آزمایشهای
انجام شده و نتایج مربوط به ارزیابیها در بخش چهارم بیان شده است .بخش پنجم شامل نتیجهگیری و کارهای آینده آمده است.

نمرهدهی خودکار آزمونهای مبتنی بر متن

بدون نطارت

نظارت شده
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الگوهای پیشساخته

یادگیری ماشین

ساختاری

ارتباط معنایی

مبتنی بر دانش

مبتنی بر منبع

صدر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه242-255 :

شکل  -1طبقهبندی روشهای موجود (صدر و نظری سلیمان دارابی.)2019 ،
Figure 1- Classification of existing methods.

 -2پیشینه تحقیق
هدف یک سیستم نمرهدهی خودکار مقایسه پاسخ ارائه شده توسط پاسخدهنده با یک پاسخ ایده آل و تخصیص نمره در یک بازه معین است.
با توجه به اینکه در سازمان ها با مقیاس بزرگ فرآیند تصحیح بسیار زمانبر و هزینه بر است ،استفاده از روشهای نمرهدهی خودکار میتواند
منجر به افزایش کارایی و کاهش هزینهها شود (یانگ2012 ،1؛ روی و همکاران .)2018 ،2بدیهی است که در یک سیستم آموزشی با مقیاس
بزرگ امکان ارزیابی تکالیف دانشجویان بهصورت روشهای سنتی وجود ندارد .لذا امروزه ،سیستمهای نرمافزاری نمرهدهی خودکار متون
یک رکن ضروری (و نه انتخابی) از سیستم آموزش آنالین است و در عین حال به عنوان یکی از موضوعات تحقیقاتی داغ در حوزه پردازش
زبان طبیعی ،سیستمهای اطالعاتی و تکنولوژی آموزشی به شمار میرود .بنابراین ،در آینده نزدیک با گسترش روشهای نوین آموزش،
ناگزیر به استفاده از سیستمهای تصحیح خودکار متون خواهیم بود (ژو و همکاران2019 ،3؛ صدر و همکاران.)b2019 ،4

روشهای ارزیابی پاسخ آزمونهای تشریحی به دو دسته کلی تقسیم میشوند .دسته اول گروهی از روشها را شامل میشود که تاکید آنها

روی تصحیح متون از لحاظ نگارشی و دستوری است و به مفهوم پاسخ ارائه شده توجه نمیکنند (شرمیش و برستین2013 ،5؛ ژو و

همکاران .)2019 ،دسته دوم شامل رویکردهایی است که هنگام تصحیح مفهوم پاسخ را در نظر میگیرند و اشتباههای نگارشی ،دستوری
و لغوی تاثیری در فرآیند تصحیح آنها نخواهد داشت (فیلقرا و همکاران2020 ،؛ باروز و همکاران .)2015 ،6در این مقاله روشهایی

مورد بررسی قرار میگیرند که تنها روی مفهوم پاسخ ارائه شده تاکید دارند .روشهای نمرهدهی خودکار سواالت تشریحی که روی مفهوم
پاسخ ارائه شده تاکید دارند به دو دسته نظارت شده و بدون نظارت تقسیم میشوند .در شکل  1طبقهبندی کلی از این روشها مشخص
شده است.
روش های با نظارت رایج برای مقایسه به الگوهایی که توسط یک انسان خبره و به صورت دستی ایجاد شدهاند ،نیاز دارند .به این معنی که
اگر پاسخ ارائه شده توسط آزموندهنده با الگوهای از پیش تعیین شده مطابقت داشته باشد ،سوال به درستی پاسخ داده شده است و اگر با
توجه به درست بودن مفهوم پاسخ ،با الگوها تطابق نداشته باشد ،نمره پایینی به آن اختصاص خواهد یافت .در این بین روشهای نیمه
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نظارت شده نیز معرفی شدند که از انعطاف پذیری باالتری نسبت به روشهای نظارت شده برخوردارند .نکته قابل توجه درباره این روش
ها این است که کلیه آنها به یک منبع دانش از الگوهای از پیشتعریف شده نیاز دارند و عملکرد آنها نیز به این الگوها وابسته است .از
طرف دیگر ،ساختن چنین منابع دانشی بسیار زمانبر و هزینهبر بوده و محدود به یک دامنه خاص است .مشکالت موجود در این روش
ها منجر به ایجاد روش های بدون نظارت شد که به دخالت مستقیم نیروی انسانی وابسته نبوده و قابلیت اعمال بیشتری در مسایل دنیای
واقعی دارند (ژانگ و همکاران2019 ،1؛ صدر و همکاران.)2021 ،2

روشهای بدون نظارت بر خالف روشهای نظارت شده به الگوهای از پیشتعیین شده نیاز ندارند ،در نتیجه از انعطاف بیشتری برخوردار
بوده و با محدودیتهای کمتری در مسایل دنیای واقعی مواجه هستند .روشهای بدون نظارت را میتوان به دو دسته ساختاری و روش
های محاسبه ارتباط معنایی تقسیم کرد .محاسبه ارتباط معنایی بین پاسخ ارائه شده توسط آزموندهنده و پاسخ ایدهآل به عنوان یک
تکنیک برجسته در توسعه سیستمهای نمرهدهی خودکار به حساب میآید (ژانگ و همکاران2019 ،؛ لی و همکاران .)2020 ،3روش
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های محاسبه ارتباط معنایی را نیز میتوان به دو دسته روشهای مبتنیبر دانش 4و روشهای مبتنیبر منبع 5تقسیم کرد (طیب و همکاران،6
.)2020
در روشهای مبتنیبر منبع دانشپیش زمینهای توسط اجرای آنالیز آماری از یک مجموعه اسناد بزرگ بدون عالمت بدست میآید این
روشها یک فضای معنایی از کلمات را ایجاد میکنند که در آن کلمات در مجموعهای از نوشتهجات توزیع شدهاند و از رخداد همزمان
که نشاندهنده مفاهیم پنهان است .این روشها میتوانند مفاهیم متون را بهتر از لغات نشان دهند و با توجه به استفاده از منابع غنی دانش

پیشزمینهای ،دارای همبستگی باالیی با قضاوتهای انسانی میباشند (موهلرو میهالسیا ،2009 ،7موهلر و همکاران .)2011 ،8در
مقابل ،روشهای مبتنیبر دانش از روابط معنایی موجود در بین کلمات و مفاهیم در منابع دانش پیشزمینهای مانند ووردنت (بودانیتسکی
و هیرست )2006 ،9یا روگت (جارماسز و اسپاکویز )2003 ،2012 ،10برای محاسبه ارتباط معنایی استفاده میکنند .به این معنی که
از طول مسیر در گراف مفاهیم یا شبکه معنایی و میزان مفاهیم به اشتراک گذاشته شده در گراف مفاهیم برای محاسبه ارتباط معنایی هره
میبرند (ژو و همکاران.)2019 ،
 -2-1رویکردهای محاسبه ارتباط معنایی متون

با توجه به اینکه یکی از اهداف این مقاله ارائه یک مقایسه بین روشهای مختلف محاسبه ارتباط معنایی و بررسی کارایی آنها در کاربرد
نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی است ،در این بخش مجموعهای از روش مبتنی بر دانش و روش مبتنی بر منبع محاسبه ارتباط
معنایی مورد بررسی قرار گرفتهاند .با توجه به اینکه بیشتر روش های مبتنی بر دانش تنها توانایی محاسبه میزان ارتباط معنایی بین کلمات
را دارند ،از متدولوژی معرفی شده (میهالسیا و همکاران )2006 ،11برای محاسبه میزان ارتباط بین متون استفاده شده است .بر اساس این
روش ،به ازای هر کلمه در متن ورودی مقدار ماکزیمم ارتباط معنایی که میتوان با هر کدام از کلمات در متن دیگر بدست آید ،در نظر
گرفته میشود .به عبارت دیگر ،به ازای هر کلمه  Wبا نقش  Cدر پاسخ ایده آل میتوان ) maxsim(W,Cرا به صورت زیر محاسبه کرد.
()1

maxsim(W,C)=maxSIMx (W, wi ).

1

Zhang et al.
Sadr et al.
3
Lee et al.
4
Knowledge-based
5
Corpus-based
6
Taieb et al.
7
Mohler and Mihalcea
8Mohler et al.
2

9

Budanitsky and Hirst
Jarmasz and Szpakowicz
11
Mihalcea et al.
10

ارز یابی اتوماتیک آزمونهای تشر یحی مبتنی بر رویکردهای محاسباتی و داده کاوی

کلمات در منبع برای محاسبه ارتباط معنایی استفاده میشود .در این روشها هر کلمه به یک بردار چندبعدی از مفاهیم نگاشت میشود

در اینجا  wiکلمهای در پاسخ دانشآموز با نقش Cاست و  SIMxیکی از معیارهای ارتباط معنایی است که در ادامه معرفی شده است .میزان
ارتباط معنایی به ازای تمامی کلمات محاسبه شده ،با هم جمع شده و بر اساس طول دو متن ورودی نرمالسازی میشوند .توضیح کوتاهی
درباره هرکدام از روشهای محاسبه ارتباط معنایی در ادامه آمده است.
 -2-1-1روشهای مبتنی بر دانش
این روشها از ساختار گراف ،ردهبندی و طبقهبندی منابع دانشپیشزمینهای برای محاسبه ارتباط معنایی استفاده میکنند .یکی از مهمترین
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این منابع دانش منبع لغت و وردنت است .وردنت یک منبع لغت همهجانبه است که روابط بین کلمات آن به صورت گرافی از مفاهیم نشان
داده شده است (صدر و همکارانc2019 ،1؛ زسچ و گورویچ .)2010 ،2سادهترین روش مبتیبر دانش که از وردنت بهره میبرد روش Path

یا همان کوتاهترین مسیر است که از ساختار گراف وردنت استفاده کرده و معکوس کوتاهترین مسیر بین دو مفهوم را برای محاسبه ارتباط
معنایی در نظر میگرفت .هرچه طول این مسیر کوتاهتر باشد ،میزان ارتباط معنایی افزایش خواهد یافت (پدرسن و همکاران.)2004 ،3
()2

1
.
) max len (c1 ,c2

=) relPath (c1 ,c2

صدر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه242-255 :

در ادامه مدل  LCHمعرفی شد که با استفاده از عمق طوالنی ترین گره از سمت ریشه به برگ عمق گراف را نرمال کرده و مشکل موجود در
روش  Pathکالسیک را برطرف میکرد .در فرمول زیر ) len (c1,c2طول مسیر بین دو مفهوم مورد مقایسه و ) depth(cطول طوالنیترین مسیر
در گراف است (لیچاک و چودرو.)1998 ،4
()3

)) (len (c1 ,c2
.
)2×depth(c

relLCH (c1 ,c2 )=-log

c ∈wordnet

روش  WUPپس از مدل  LCHارایه گردید که از عمق دو مفهوم مورد مقایسه در گراف و اولین مفهوم به اشتراک گذاشته شده ) (LCS5بین
مفاهیم مورد مقایسه روی مسیر مفاهیم ،به سمت ریشه سلسله مراتب برای محاسبه ارتباط معنایی استفاده کرد (وو و پالمر.)1994 ،6
()4

)2×depth (lcs
.
) Depth (c1 )+depth(c2

=) relWUP (c1 ,c2

روش  ،HSOبرخالف روشهای فوق که تنها ساختار  is-aموجود در بین اسمها را در نظر میگرفتند ،از کل روابط موجود در وردنت برای
محاسبه ارتباط معنایی استفاده میکرد .بر اساس این معیار ،دو کلمه در صورتی به هم مرتبطند که در یک مجموعه قرار داشته باشند ،متضاد
باشنند و یک کلمه بخشی از کلمه دیگر باشد (هیرست و اسیانج.)1998 ،7
()5

relres (c1 ,c2 )=IC (lcs(c1 ,c2 ).

معیار دیگر موجود ،روش  Resnikاست که مبتنی بر محتوای اطالعاتی بوده و خود مفاهیم را در نظر نمیگیرد .بر اساس این معیار میزان
ارتباط معنایی بین دو مفهوم را با استفاده از اطالعات مشترک بین آنها محاسبه میشود .به این معنی که اگر دو جفت کلمه مختلف LCS

یکسانی داشته باشند ،میزان ارتباط معنایی آنها برابر خواهد بود (رسنیک.)1995 ،8
()6

IC(c)=- log P(c) .

1

Sadr et al.

2

Zesch and Gurevych
Pedersen et al.
4
Leacock and Chodorow
5
Lowest Common Subsumer
6
Wu and Palmer
7
Hirst and St-Onge
8
Resnik
3

در اینجا  ICنشان دهنده محتوای اطالعاتی است که به صورت زیر محاسبه می شود که در آن ) P(cاحتمال مواجه با یک نمونه از مفهوم
 cدر یک مجموعه بزرگ میباشد (رسینک.)1995 ،
()7

1
.
)IC(c1 )+IC(c2 )-2 IC(lcs

=) rel jcn (c1 ,c2

 JCNنیز روشی مبتنی بر تئوری  Resnikاست که به محدودیتهای موجود در آن غلبه کرد (جیانگ و کونراث Lin .)1997 ،1نیز معیار
دیگری است که بر اساس تئوری  Resnikمعرفی شد .در این روش از فاکتور نرمالسازی که شامل محتوای اطالعاتی دو مفهوم ورودی

است استفاده میشود (لین.)1998 ،2
()8

)IC(lcs
.
) IC(c1 )+IC(c2
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rel lin (c1 ,c2 )=2.

در وردنت به ازای هر کلمه تعریف کوتاهی درباره آن ارائه شده است Lesk .روش محاسبه ارتباط معنایی کلمات مبتنی بر تعاریف کلمات
است که از همپوشانی کلمات موجود در تعاریف مربوط به هر مفهوم در وردنت استفاده میکند .در واقع هر چه میزان همپوشانی تعاریف
دو کلمه بیشتر باشد ،آنها به هم مرتبطتر خواهند بود (لسک .)1986 ،3روش  Vectorنیز دیگر معیار مبتنیبر منبع دانش است که از

ساخته میشود و بردارهای مربوط به مفاهیم برای محاسبه میزان ارتباط بین آنها با استفاده از معیار کسینوسی با هم مورد مقایسه قرار

میگیرند (پتوازداهان و پترسن.)2006 ،4

 -2-1-2روشهای مبتنی بر منبع
مجموعه نوشتهجات غیر ساختیافته میتوانند به عنوان یک منبع دانش پیشزمینهای برای محاسبه ارتباط معنایی مورد استفاده قرار گیرند.
برخالف روشهای مبتنی بر دانش ،مجموعه نوشتهجات غیر ساختیافته شامل اطالعات مربوط به کلمات ،روابط معنایی روشن و
آشکار بین مفاهیم و توضیحات مربوط به هر کلمه نمیباشند .در نتیجه اطالعات پیشزمینهای در سطح کلمات جمع آوری شده و

کلمات به صورت ضمنی به هم مرتبط میباشند .این دسته از روشها از رخداد لغات 5در یک منبع دانش غیرساخت یافته برای محاسبه
ارتباط معنایی استفاده می کنند ودانش پیش زمینه خود را توسط اجرای آنالیز آماری از روی مجموعه اسناد بزرگ بدون برچسب بدست
میآورند و در نهایت هدف آن ها کشف ساختار پنهان بین اسناد میباشد .این روشها کامال به صورت خودکار عمل کرده و نیاز به نیروی
انسانی را از بین میبرند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه این روشها مفهوم متون را در نظر میگیرند و روی کلمات تاکید ندارند میتوانند
در کاربر تصحیح خودکار آزمونهای تشریحی از دقت باالیی برخوردار باشند (نظری سلیمان دارابی و همکارانa2015 ،6؛ زسچ و

گورویچ.)2010 ،

 7LSAیکی از مهمترین روشها در این زمینه است که از نمایش برداری برای محاسبه ارتباط معنایی استفاده میکند .این تکنیک ،توانایی

کشف روابط پنهان بین کلمات را دارد .در اصل LSA ،یک روش کاهش ابعاد فضا میباشد که با اعمال تجزیه ویژه مقدار 8روی ماتریس

کلمه -سند قادر به نگاشت مجموعه اسناد به مجموعه کلمات میباشد (دومیس.)2004 ،9
 10ESAیک روش مبتنی بر متون ویکیپدیا است که در آن هر کلمه به صورت برداری از مقاالت ویکیپدیا نشان داده میشود .به بیان
دیگر هر مقاله در ویکیپدیا نشان دهنده یک مفهوم در بردار مربوط به کلمات است .میزان ارتباط یک کلمه به یک مفهوم بر اساس نمره
 tf*idfآن کلمه در ویکیپدیا مشخص میشود و میزان ارتباط بین دو کلمه بر اساس معیار کسینوسی بین بردار مربوط به دو کلمه محاسبه
1

Jiang and Conrath
Lin
3
Lesk
4
Patwardhan and Pedersen
5
Term Co-Occurrence
6Nazari Soleimandarabi et al.
2

7

LSA: Latent Semantic Analysis
SVD: Singular Value Decomposition
9
Dumais
9
ESA: Explicit Semantic Analysis
8

ارز یابی اتوماتیک آزمونهای تشر یحی مبتنی بر رویکردهای محاسباتی و داده کاوی

تعاریف کلمات موجود در وردنت بهره میبرد .در این روش به ازای هر مفهوم موجود در وردنت بر اساس تعاریف مربوط به آن یک بردار

در فضای با ابعاد باال مقاالت ویکیپدیا محاسبه میشود (گابریلویچ و مارکویچ .)2009 ،1الزم به ذکر است که لی وهمکارنش نیز به
منظور غلبه بر مشکالت موجود در مدل  ،ESAاین مدل را با ساختار گراف مقاالت ویکیپدیا ترکیب کرده و به دقت باالتری در این حوزه
دست یافتند (لی و همکاران.)2017 ،2
! Wikirelateمدل دیگری است که با استفاده از ویکیپدیا به محاسبه ارتباط معنایی بین کلمات میپردازد .این روش از ساختار ردهبندی
موجود در اسناد ویکیپدیا بهره میبرد که شامل سه مرحله میباشد .در مرحله اول دو جفت کلمه وارد سیستم میشود و صفحات مرتبط
با اسناد مربوط به این دو کلمه در ویکیپدیا بازیابی میگردد .در ادامه سیستم از طریق گراف طبقهبندی بین صفحات ویکیپدیا حرکت
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میکند تا صفحاتی که متعلق به آن دو کلمه است بازیابی شود .سرانجام ،میزان ارتباط معنایی براساس صفحات استخراج شده و مسیرهای
اتصال دسته ها در گراف طبقهبندی محاسبه میشود (استروب و پونزتو.)2006 ،3

مدل  4WOLMنیز از ویکیپدیا به عنوان منبع دانش پیشزمینهای برای محاسبه ارتباط معنایی استفاده میکند با این تفاوت که این روش
تنها مبتنیبر گراف طبقهبندی نمیباشد و از لینکهای ساختاری ویکیپدیا بجای طبقهبندی سلسهمراتبی آن بهره میبرند WOLM .باعث
ایجاد یک سازش مناسب بین روش  ESAو ! Wikirelateاز لحاظ کارایی و پیچیدگی شده است .با توجه به اینکه پیوندهای بین مقاله به
صورت دستی تعریف می شوند ،این روش از نظر تئوری معیاری را ارائه می دهد که از  ESAارزانتر و دقیقتر است :ارزانتر ،زیرا محتوای

صدر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه242-255 :

متنی گسترده ویکی پدیا را میتوان تا حد زیادی نادیده گرفت و دقیقتر است زیرا وابستگی بیشتری با معناشناسی که به صورت دستی تعریف
شده است ،دارد (ویتن و میلن.)2008 ،5

مدل  WCVMاز ریشه تمام مقاالت موجود در سلسله مراتب ویکیپدیا برای ایجاد بردار مربوط به کلمات و محاسبه ارتباط معنایی بین
کلمات با استفاده از فاصله کسینوسی بین کلمات بهره میبرد .این روش با مرحله پیشپردازش آغاز میشود که در آن یک بردار تعریف
معنایی برای هر مفهوم با استفاده از گراف سلسله مراتب ویکیپدیا ایجاد میشود که شامل وزن ریشه استخراج شده از مقاالت مرتبط با
هر مفهوم است .در ادامه ،برای هر کلمه دستههای مرتبط با آن از گراف سلسله مراتب ویکیپدیا استخراج میشود .در انتها میزان شباهت
معنایی با استفاده از بردارهای معنایی بدست آمده تعیین میگردد (طیب و همکاران.)2013 ،6

در ادامه مسیر مطالعات انجام شده در این حوزه( ،ژو و همکاران )2019 ،از ترکیب لینکهای ورودی و خروجی مفاهیم ویکیپدیا در یک
بردار پیوند دو طرفه در مفسر معنایی به همراه وزنهای دو طرفه مبتنیبر  TF-IDFبرای محاسبه ارتباط معنایی کلمات بهره بردند .در ادامه
(لی و همکاران )2020 ،از منبع لغت وردنت برای تقویت بردارهای بازنمایش کلمات استفاده کرده و محاسبه ارتباط معنایی بین کلمات
را به کمک بردارهای تقو یت شده حاصل از ترکیب بردارهای بازنمایش کلمات و مفاهیم وجود در وردنت انجام دادند .در پزوهشی مشابه،
(پینلت و همکاران )2020 ،7نیز از روش بازنمایش ویژگیهای کلمات  BERTکه یک روش مبتنیبر یادگیری عمیق و پردازش ترتیبی
کلمات موجود در متن است برای محاسبه ارتباط معنایی بین کلمات استفاده کردند.
با توجه به اینکه روش های متعددی برای محاسبه ارتباط معنایی بین متون وجود دارند که هرکدام دارای نقاط قوت و ضعف خود میباشند،
میتوان گفت تاکنون مقایسهای روی نحوه عملکرد آنها در کاربرد تصحیح خودکار متون صورت نگرفته است .در نتیجه میتوان گفت که
چالش اول این مقاله این است که کدامیک از روشهای محاسبه ارتباط معنایی دارای کارایی بهتری در زمینه نمرهدهی خودکار متون هستند
و چالش دوم نیز ارائه یک راهکار جدید است که بتوان با استفاده از آن دقت روشهای محاسبه ارتباط معنایی در کاربرد نمرهدهی خودکار
آزمون های تشریحی را افزایش داد.

 -3رویکرد مبتنی بر بازخورد مرتبط خودکار
نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی را میتوان با استفاده از روشهای محاسبه ارتباط معنایی و از طریق مقایسه پاسخ ارائه شده توسط
دانشآموز و پاسخ ایدهآل ارائه شده توسط معلم انجام داد .با توجه به اینکه برای محاسبه ارتباط معنایی بین پاسخ ارائه شده توسط دانشآموز
با پاسخ ایدهآل با دادههای متنی روبهروهستیم ،ابتدا باید دادههای متنی مورد پیشپردازش قرار بگیرند تا بتوان از آنها به عنوان ورودی مدل
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آموزشی بهره برد .پیش پردازش دادهها برای آمادهسازی دادهها نیاز است تا آنها را از شکل و حالت اولیه ،خارج کرده و به شکلی که
برای الگوریتم مناسب باشد.
پیشپردازش متون شامل چند مرحله است .مرحله اول قطعهبندی است .در قطعهبندی ،متن به رشتههای کوچك شناختهشدهای به نام
توکن تقسیم میشود .از آنجاییکه هدف استخراج کلمات معنادار برای کاربرد خاص محاسبه ارتباط معنایی و پیرو آن نمرهدهی خودکار
است ،باید از بین توکنها ،کلمات با ارزش معنایی باالتر انتخاب شده و کلمات بیاهمیت حذف شوند .حذف کلمات بیاهمیت مرجله
دوم پیشپردازش است که در آن کلماتی مانند ضمایر ،قیود ،حروف اضافه و ربط هستند که تاثیری بر ارزش محتوایی متن ندارند ،حذف
میشوند .مرحله سوم ریشهیابی است ،هدف از ریشهیابی زدودن الحاقات و یافتن جوهره اصلی کلمه است که پیرو آن از ریشه کلمات
بهجای حالتهای دستوری متفاوت آنها استفاده میشود .ریشهیابی کلمات،حجم عملیات و حجم ماتریسی که در مراحل بعدی ساخته
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میشود را به مقدار قابل توجهی کاهش میدهد.
پس از اینکه عملیات پیش پردازش به اتمام رسید ،باید ارتباط معنایی بین کلمات محاسبه شود .تاکید این مقاله روی روش  ESAو
 Graph-Based ESAبرای محاسبه ارتباط معنایی بین کلمات است .روش  ESAاز مفاهیم دانش که به صورت واضح تعریف شده و
توسط انسآنها قابل دستکاری میباشند ،استفاده میشود .در این روش مفاهیم با استفاده از متدهای تجزیهوتحلیل متون ،از یک
ً
هستانشناسی مفاهیم صریح که کامال منطبق با شناخت و درک انسانی می باشد ،استخراج شدهاند .در  ESAاز ویکیپدیا به عنوان
اطالعات موجود در آن مبتنی بر شناخت انسان بوده و قسمت اعظم مقاالت آن توسط افراد مختلف ،قابل ویرایش است.
روش  ESAبرای تولید بردارهای نهایی کلمات از یک مفسر معنایی استفاده میکند .وقتی کلمات یک قطعه متن به مفسر معنایی داده می
شود ،مفسر معنایی تمام مفاهیم موجود در ویکیپدیا را بر اساس ارتباطشان با قطعه متن ورودی ،امتیازبندی میکند .در ابتدای کار هر
قطعه متن ورودی با استفاده از بردار  TF-IDFنشان داده میشود .مفسر معنایی کلمههای متن را پیمایش میکند ،سپس درایههای متناسب
را از نمایه معکوس بازیابی کرده (برخی از درایهها صفر بوده و یا مقدار بسیار کمی دارند به همین دلیل حذف میشوند) و آنها را با یک
بردار وزندار از مفاهیمی که توسط متن ارایه میشود ،ترکیب و ادغام میکند( .به ازای هر کلمه از متن یک بردار ساخته میشود پس از
آن این بردارها با هم جمع میشوند تا بردار مربوط یک متن تولید شود) .اگر }  t={wiمتن ورودی باشد و >  <viبردار  TF-IDFآن متن
باشد که  viوزن کلمه  wiمیباشد .همچنین >  <kjدرایه از فهرست معکوس برای کلمه  wiمیباشد که  kjشدت رابطه معنایی بین کلمه
 wiو مفهوم  Cjاز ویکیپدیا را بیان میکند که } {Cj ∈C1,…,CNمیباشد و Nتعداد همه مفاهیم موجود در ویکیپدیا است .بنابراین
بردار تفسیر معنایی  Vبرای متن  Tبرداری به طول  Nخواهد بود که وزن هر مفهوم  Cjاز رابطه  ∑wi∈T Vi .Kjبهدست میآید.
درایه های این بردار میزان ارتباط مفاهیم با متن را نشان میدهند .برای محاسبه رابطه معنایی دو متن ،بردارهای آنها با استفاده از معیار
کوسینوسی مقایسه میشوند .روش  Graph-Based ESAنیز از مشابه روش  ESAمیباشد اما برای افزایش دقت محاسبه ارتباط معنایی
بین کلمات از گراف ردههای ویکیپدیا (WCG) 1نیز بهره میبرد .در این مدل برای هر کلمه در جفت کلماتی که قرار است میزان ارتباط
آنها مشخص شود k ،مرتبطترین مفاهیم ویکیپدیا به کمک روش  ESAبازگردانده میشود .در ادامه برای هر مفهوم موجود در هر دو
مجموعه مفاهیم مرتبط ،دستههای مرتبط با آنها از گراف ردههای ویکیپدیا استخراج میشود .در ادامه میزان ارتباط معنایی به کمک
ضریب ارتباط بین مفاهیم در گراف ردههای ویکیپدیا محاسبه خواهد شد.
با اینکه مدلهای  ESAو  Graph-Based ESAاز دقت باالیی در محاسبه ارتباط معنایی بین متون برخوردارند ،اما در پاسخهای تشریحی
تاکید روی مفهوم پاسخ مطرح شده است و تنها یک پاسخ ایدهآل برای مقایسه وجود دارد ،ممکن است پاسخ یک دانشآموز با وجود
درست بودن به دلیل این شباهت کمی که با پاسخ ایدهآل دارد ،به درستی نمرهدهی نشده و نمره پایینی به آن اختصاص (سوزان و
همکاران.)2020،
برای حل این مشکل ،در مدل پیشنهادی این مقاله رویکرد نوین مبتنی بر بازخوردهای پاسخهای آزمون دهندگان معرفی است که از
تکینکی مشابه بازخورد شبه مرتبط 2معرفی شده در سیستمهای بازیابی اطالعات استفاده میکند (رویتمن و کورلند .)2019 ،3بازخورد
شبه مرتبط یکی از روشهای بهبود نتایج موتور جستجو است که در آن با استخراج خودکار اطالعات از نتیجه جستجوی قبلی ،یک پرس
وجو گسترش مییابد و دوباره جستجو انجام میشود .به طور کلی ،در این روش در مرحله اول بازیابی به صورت نرمال انجام میشود و

1

Wikipedia Category Graph
Pseudo-Relevance Feedback
3
Roitman and Kurland
2

ارز یابی اتوماتیک آزمونهای تشر یحی مبتنی بر رویکردهای محاسباتی و داده کاوی

هستانشناسی که نشاندهنده مفاهیم صریح مبتنی بر درک و شناخت انسان میباشد ،استفاده میشود .ویژگی قابل توجه این است که

 Nسند که باالترین ارتباط را با پرسجوی مطرح شده دارند ،به عنوان بازخورد مرتبط در نظر گرفته میشوند .در ادامه در بین این  Nسند تعداد
مشخصی از کلمات که باالترین وزن  TF-IDFرا دارند ،به پرسوجوی اصلی اضافه شده (گسترش پرسوجو) و بازیابی بر اساس پرس
وجوی جدید صورت میگیرد.
در مدل پیشنهادی از ایده بازخورد شبه مرتبط با این تفاوت که در اینجا هدف توسعه پاسخ ایدهآل و کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای
تشریحی استری ال استفاده شده است .با استفاده از این تکنیک و تفسیر پاسخهای دانشآموزان میتوان کلمات موجود در پاسخ ایدهآل را
افزایش داد .به بیان دیگر میتوان از پاسخهای درست برای گسترش پاسخ ایدهآل استفاده کرد و پیرو آن دقت روشهای محاسبه ارتباط
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معنایی در کاربر نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی را افزایش داد .دیاگرام کلی رویکرد معرفی شده در شکل  2نشان داده شده است.
به طور خالصه ،پس از اینکه میزان ارتباط معنایی بین پاسخ آزموندهنده و پاسخ ایدهآل با استفاده از روش  ESAمحاسبه شد ،نمرههای
بدست آمده به صورت نزولی مرتبط میشوند .سپس از کلمات  Nپاسخ اول که باالترین وزن  TF-IDFرا دارند به پاسخ ایدهآل اضافه
خواهند شد و آن پاسخهای باقیمانده بر اساس پاسخ ایدهآل جدید دوباره نمرهدهی میشوند .در واقع نمرات بدست آمده از اجرای اول
برای  Nپاسخی که باالترین نمره را داشتهاند تغییر نخواهد کرد (بدون بازخورد) اما سایر پاسخها بر اساس پاسخ ایدهآل جدید دوباره نمره

عملیات پیشپردازش

محاسبه ارتباط معنایی بین( )SAو()MA

مرتب سازی پاسخ آزمون دهندهها بر اساس
نمرات ارتباط معنایی ارتباط معنایی

انتخاب  Nپاسخ با باالترین نمره

کلمات  Nپاسخ اول که باالترین نمره را دریافت کردهاند ،به پاسخ
ایدهآل اضافه میشوند

صدر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه242-255 :

پاسخ آزمون دهنده()SA

پاسخ ایدهآل ()MA

انتخاب کلمات با باالترین وزن

گسترش پاسخ ایدهآل

ارزیابی کارایی

شکل - 2دیاگرام کلی رویکرد پیشنهادی.
Figure 2- Diagram of the proposed model.

دهی میشوند .با اینکار نمرهاصلی پاسخهایی که در اجرای اول باالترین نمره را داشتهاند حفظ شده و تضمین میشود که هیچ کدام از
پاسخهای باقیمانده که دوباره نمرهدهی شدهاند نمرهای باالتر از آنها بدست نیاورند .نتایج آزمایشها نشان میدهد که استفاده از بازخورد
مرتبط میتواند دقت روشها تا به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.

 -4پیاده سازی و نتایج
آزمایشهای انجام شده را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد .در بخش اول آزمایشها ،روشهای محاسبه ارتباط معنایی مبتنیبر منبع
و مبتنیبر دانش که در بخش  2معرفی شدند در کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی باهم مقایسه شده و کارایی آنها مشخص
میشود .در بخش دوم نیز تاثیر رویکرد معرفی شده در بخش  3روی دقت روشها معرفی شده مورد آزمایش قرار گرفته است.
 -4-1نحوه اجرا

به منظور ارزیابی جامع انواع مدلهای معنایی در مساله نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی ،پیادهسازی جامعی از روشهای معرفی
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شده در بخش  2صورت گرفته است .در این بخش ،جزئیات پیادهسازی و پیکربندی انواع مدلهای معنایی به تفکیک هر مدل آمده
است .در شرایطی که پیکربندیهای متعددی برای هر مدل وجود دارد ،سعی شده است تا موثرترین پیکربندی با توجه به تحقیقات پیشین
مورد ارزیابی قرار گیرد.
برای پیادهسازی روشهای مبتنی بر دانش از پیادهسازی های مبتنیبر وردنت موجود در بسته  WordNet::Similarityاستفاده شده است

است که پیادهسازی ( ESAگابریلویچ و مارکویچ( WikiRelate! ،)2009 ،استروب و پونزتو( WOLM ،)2006 ،ویتن و میلن،
،)2008

ESA

( Graph-basedلی و همکاران )2017 ،و ( WCVMطیب و همکاران )2013،نیز بر اساس روش مطرح شده

درمطالعات اصلی صورت گرفته است .الزم به ذکر است که نتایج بدست آمده توسط تمامی روشها نرمالسازی شدهاند تا در محدوده
صفر تا یک قرار بگیرند .عالوه بر این از ویکیپدیا  2016به عنوان منبع دانشپیشزمینهای برای پیادهسازی روشهای مبتنیبر منبع و از
وردنت  1/2برای پیادهسازی روشهای مبتنی بر دانش استفاده شده است.
 -4-2مجموعه داده

مجموعه داده مورد استفاده شامل سه تمرین به زبان انگلیسی است 2که هرکدام از این تمرینها شامل هفت سوال با پاسخ تشریحی مبتنی
بر متن است که توسط  30دانشآموز پاسخ دهی شدهاند .در نتیجه مجموعه داده شامل  630پاسخ است .پاسخها به صورت مستقل
توسط دو نفر در بازه صفر (کامال نادرست) تا پنج (کامال درست) نمردهدهی شدهاند که نمرات ارائه شده توسط آنها دارای ضریب
همبستگی  r=0.6443است (موهلرو میهالسیا .)2009 ،
ارزیابی نتایج بدست آمده از آزمایش ها به وسیله تجزیه و تحلیل ریاضی و تعیین میزان همبستگی نتایج حاصل از آزمایشها با قضاوت
های انسانی صورت میگیرد با توجه به اینکه در حوزه نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی مجموعه دادههایی وجود دارد که شامل
یکسری سوال و پاسخهای ارائه شده توسط دانشآموزان مختلف است که توسط معلمان نمره دهی شدهاند ،میتوان رویکردهای معرفی
شده را روی این مجموعه داده اعمال کرد و با محاسبه ضریب همبستگی پیرسن مابین نتایج بدست آمده از آزمایشها و قضاوتهای

انسانی دقت روشها را در کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی بدست آورد (ژانگ و همکاران.)2013 ،3
 -4-3روش ارزیابی

هدف روشهای محاسبه ارتباط معنایی ساختن ماشین هایی است که بتوانند همانند انسان عمل کنند .به همین منظور رویکردهای
محاسبه ارتباط معنایی در مقابل قضاوتهای انسانی سنجیده میشوند .هرچه نتایج حاصل به قضاوتهای انسانی نزدیکتر باشند ،دقت
روش باالتر است .برای مقایسه رویکرد پیشنهادی با قضاوتهای انسانی از ضریب همبستگی پیرسن 4استفاده شده است .بهطورکلی می

توان گفت ضریب همبستگی 5یک ابزار آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است .ضریب همبستگی،

1

Rehurek and Sojka

2https://web.eecs.umich.edu/~mihalcea/downloads.html#saga

et al.

3Zhang
4

Pearson
Coefficient

5Correlation

ارز یابی اتوماتیک آزمونهای تشر یحی مبتنی بر رویکردهای محاسباتی و داده کاوی

(پدرسن و همکاران .)2004 ،برای پیاده سازی  LSAنیز از بسته  Gensimاستفاده است (ریهورک و سوجکا .)2010 ،1الزم به ذکر

یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است .ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس)
را نشان میدهد.
ضریب همبستگی پیرسن برای محاسبه همبستگی دو متغیر فاصلهای یا نسبی به کار برده می شود .مقدار ضریب همبستگی همواره بین +1
و  -1است .اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق میافتد یعنی با افزایش در
هر متغیر ،متغیر دیگر نیز افزایش مییابد و برعکس اگر مقدار  rمنفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل میکنند یعنی با
افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس .اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطهای بین
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دو متغیر وجود ندارد و اگر  +1شد همبستگی مثبت کامل و اگر  -1شد همبستگی کامل و منفی است.

 -4-4نتایج آزمایشها

در این بخش ،آزمایشهای جامعی به منظور ارزیابی روشهای محاسبه ارتباط معنایی در مساله نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی
صورت گرفته است .در جدول  1میزان همبستگی مقادیر ارتباط معنایی بدست آمده توسط هر مدل با مقادیر تعیین شده توسط عوامل
صدر و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه242-255 :

انسانی برمبنای معیار همبستگی پیرسن ( )rنشان داده شده است .نتایج آزمایشها حاکی از آن است کارایی روشهای مبتنیبر منبع به طور
محسوسی بهتر از روشهای مبتیبر دانش در کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی است .به طوریکه میانگین همبستگی روشهای
مبتنیبر منبع با قضاوتهای انسانی برابر  r=0.55است که در مقایسه با میانگین همبستگی روشهای مبتنیبر دانش با قضاوتهای انسانی
) (r=0.33بسیار بهتر است .در واقع بهترین روش مبتنی بر دانش دارای همبستگی  r=0.451و بهترین روش مبتنی بر منبع دارای همبستگی
 r=0.651با قضاوتهای انسانی است .کمترین مقدار مربوط به روش ) HSO (r=0.196و بیشترین مقدار مربوط به روش

)(r=0.651

 Graph based ESAاست .البته الزم به ذکر است که روشهای مبتنی بر دانش به منابع دانش از پیشساختهای برای اجرای مدل نیاز دارند
که ساخت این منبع بسیار زمانبر هزینهبر و نیازمند نیروی انسانی است در حالیکه روشهای مبتنی بر منبع از مجموعهای از نوشتهجات
استفاده میکنند که هیچ محدودیتی در دامنه ندارند و به عنوان یک منبع دانش همهجانبه به حساب میآیند.
جدول  -1مقایسه روشهای مبتنی بر دانش و مبتنی بر منبع در کاربرد تصحیح خودکار آزمونهای تشریحی.
Table 1- Comparision of knowledge based and corpus based methods for automatic short answer grading.

ضریب همبستگی پیرسن

الگوریتم

*0.451

( Pathپدرسن و همکاران)2004 ،
( LCHلیچاک و چودرو)1998 ،
( Leskلسک)1986 ،
(WuPوو و پالمر)1994 ،
( Resnikرسینک)1995 ،
( Linلین)1998 ،
( JCNجیانگ و کونراث)1997 ،
( HSOهیرست و اسیانج)1998 ،
( Vectorپتوازداهان و پترسن)2006 ،
( ESAگابریلویچ و مارکویچ)2009 ،
( LSAدومیس)2004،
!( WikiRelateاستروب و پونزتو)2006 ،
( WOLMویتن و میلن)2008 ،
)( WCVM (tfطیب و همکاران)2013 ،
)( WCVM (tf-icfطیب و همکاران)2013 ،
( Graph-based ESAلی و همکاران)2017 ،

0.223
0.363
0.336
0.252
0.391
0.449
0.196
0.382
0.502
0.438
0.511
0.562
0.601
0.613
*0.651

نوع

روشهای مبتنی بر دانش

روشهای مبتنی بر منبع

بخش دوم شامل آزمایشهای صورت گرفته به منظور بررسی میزان تاثیر رویکرد معرفی شده در بخش  3روی دقت الگوریتمهای محاسبه
ارتباط معنایی متون است .جدول  2نتایج حاصل از استفاده از تکنیک بازخورد مرتبط به منظور افزایش دقت الگوریتم محاسبه ارتباط
معنایی در کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی را نشان میدهد.

همان طور که مشخص است استفاده از این رویکرد منجر به افزایش دقت تمامی الگوریتمها شده است (در این مرحله از رویکرد Path

به عنوان نماینده روشهای مبتنی بر دانش به علت دقت باال استفاده شده است) .الزم به ذکر است که این نتایج بعد از  6بار تکرار
الگوریتم و استفاده از بازخوردهای اتوماتیک بدست آمدهاند .همانطور که مشخص است استفاده از بازخورد دقت روش محاسبه ارتباط
معنایی را در حوزه تصحیح خودکار متون به طور قابل توجهی افزایش داده است.

شکل  3تاثیر بازخورد خودکار را بر اساس اندازه  Nنشان میدهد .این نمودار بر اساس تعداد پاسخهای با نمره باال استفاده شده در
بازخورد ) (Nو میزان ضریب همبستگی ترسیم شده است .همانطور که مشخص است ،افزایش بیش از حد مقدار ( Nباالی  )10باعث
کاهش دقت الگوریتمها میگردد .نمودار نشان میدهد که تاثیر بازخورد خودکار مرتبط روی الگوریتم  Graph based ESAنسبت به
سایر روشها بیشتر است و استفاده از بازخورد خودکار منجر به افزایش قابل توجه دقت الگوریتم  Graph based ESAدر کاربرد ارزیابی

253

خودکار آزمونهای تشریحی میشود.
جدول  -2نتایج بدست آمده با استفاده از رویکرد بازخورد مرتبط.
Table 2- Results obtained using a related feedback approach.

0.488

( Pathپتوازداهان و پترسن)2006 ،

0.581

( ESAگابریلویچ و مارکویچ)2009 ،

0.539

( LSAدومیس)2004،

0.581

!( WikiRelateاستروب و پونزتو)2006 ،

0.593

( WOLMویتن و میلن)2008 ،

0.634

)( WCVM (tfطیب و همکاران)2013 ،

0.683

)( WCVM (tf-icfطیب و همکاران)2013 ،

0.731

( Graph-based ESAلی و همکاران)2017 ،

0/7
0/65

ESA
Wikirelated
WOLM

0/55

Graph-based ESA
WCVM

0/5

path

میزان همبستگی

0/6

0/45
0/4
20

18
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8

6
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2

0

شکل  -3تاثیر بازخورد خودکار روی عملکرد الگوریتمهای محاسبه ارتباط معنایی.
Figure 3- The effect of automatic feedback on the performance of semantic relatedness algorithms.

 -5بحث و نتیجهگیری
در این مقاله رو یکردهای مختلف محاسبه ارتباط معنایی در کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی مورد بررسی قرار گرفتند .به
همین منظور در ابتدا روشهای مختلف محاسبه ارتباط معنایی به دو دسته مبتنی بر دانش و مبتنی بر منبع تقسیم شده و آزمایشهای
جامعی به منظور مقایسه کارایی این روشها در کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی انجام شد .نتایج نشان میدهد که روشهای
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ضریب همبستگی پیرسن

الگوریتم

مبتنی بر منبع در مقایسه با روشهای مبتنی بر دانش از دقت باالتری در کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی برخوردار بوده و با
 روشهای مبتنی بر دانش به منبع دانش پیشزمینهای از، به بیان دیگر.محدودیتهایی کمتری در مسایل دنیای واقعی مواجه هستند
 در مقابل روشهای مبتنی بر منبع مستقل،پیشساختهای نیاز دارند که ایجاد آن وابسته به نیروی انسانی بوده و دامنه و زبان آن محدود است
 در ادامه نیز یک تکنیک جدید برای ترکیب جواب پاسخدهنده با باالترین.به زبان نبوده قابلیت اعمال بیشتری در مسائل دنیای واقعی دارند
.نمره با پاسخ ایدهآل به منظور افزایش دقت روشهای محاسبه ارتباط معنایی در کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی معرفی شد
رو یکرد پیشنهادی همانند رو یکرد بازخورد شبه مرتبط در بازیابی اطالعات عمل میکند و با گسترش پاسخ ایدهآل به وسیله کلمات
پاسخهای که باالترین نمره را دریافت کردهاند منجر به افزایش قابل توجه دقت روشهای محاسبه ارتباط معنایی در کاربرد تصحیح خودکار
 تاثیرگذارترGraph based ESA  نتایج آزمایشها نشان میدهد که استفاده از بازخورد خودکار روی روش.آزمونهای تشریحی میشود
. افزایش دهد0/731 بوده و میتواند دقت این الگوریتم را تا اندازه
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در کارهای آینده نیز میتوان به منظور افزایش دقت روشهای محاسبه ارتباط معنایی در کاربرد نمرهدهی خودکار آزمونهای تشریحی آنها
 عالوه بر این میتوان با استفاده از منبع دانش.را با تکنیکهای یادگیری ماشین ترکیب کرد و از مزایاییآنها به صورت توامان بهره برد
.فارسی و یا زبآنهای دیگر انجام دهد
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