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Teza rozprawy 

Możliwe jest zaproponowanie nowych wydajnych miar podobieństwa wzorców 

tekstowych opartych o uogólnioną miarę N-gramów, o niskiej złożoności obliczeniowej, 

krótkim czasie realizacji oraz odpowiednio opisujących podobieństwo. Miary te mogą 

być parametryzowane i z powodzeniem stosowane w rozwiązaniach rzeczywistych 

problemów, w których pojawia się zagadnienie obliczania podobieństwa tekstów.  

 

Cele szczegółowe 

 Przedstawienie obszernego przeglądu miar podobieństwa tekstów, w szczególności 

technik dopasowywania wzorców tekstowych opartych o uogólnioną miarę N-

gramów dla wzorców tekstowych w terminach relacji rozmytych.  

 Zidentyfikowanie problemów obliczania miar podobieństwa opartych o N-gramy dla 

wzorców tekstowych w wybranych zagadnieniach. 

 Rozwinięcie technik dopasowywania opartych o N-gramy poprzez zaproponowanie 

nowych miar podobieństwa tekstów obliczających stopień podobieństwa dwóch 

porównywanych wzorców w zredukowanym czasie bez utraty jakości wyniku. 

 Weryfikacja możliwości zastosowań zaproponowanych miar w wybranych 

problemach uwzględniających obliczanie podobieństwa wzorców tekstowych.  

 

Przedmiot pracy 

 Wiele narzędzi komputerowych posiada doskonale działające  wbudowane funkcje 

porównywania tekstów.  Jednak w przypadku, gdy istnieje potrzeba ustalenia czy jeden 

łańcuch tekstowy jest bardzo podobny do drugiego, ale nie identyczny, narzędzia te nie 

zapewniają funkcji mierzenia bliskości (podobieństwa). Nie ma sposobu aby sprawdzić 

w typowym języku programowania 3-ej generacji czy istnieje np. 72-procentowe 

podobieństwo między dwoma  łańcuchami tekstu. Kiedy dwa łańcuchy  tekstowe nie są 



w stu procentach identyczne ze względu na możliwe błędy niedopasowania, sytuacja robi się 

trochę bardziej skomplikowana. Aby określić procent dopasowania lub niedopasowania, 

wykorzystuje się zwykle metody logiki rozmytej. Wybrane dopasowania i niedopasowania 

powinny być zweryfikowane i zatwierdzone ,,ręcznie'' przez eksperta. Innym problemem 

jest to, gdy użytkownik musi znaleźć podobieństwo pomiędzy rekordami lub informacjami, 

które spełniają predykat podobieństwa, kiedy dokładne dopasowanie nie jest wystarczające.  

Zapytania te są bardzo ważne dla aplikacji internetowych, gdzie skróty myślowe, błędy i 

nieścisłości są bardzo częste. W elektronicznym teście możliwe jest również, że uczeń nie 

będzie w stanie uzyskać stuprocentowo poprawnej odpowiedzi,  a dokładny wynik musi być 

podany na podstawie oceny eksperckiej.  Może istnieć potrzeba znalezienia np. wszystkich 

użytkowników Facebook’a, którzy mają podobnych znajomych w serwisie. Aby spełnić 

powyższe potrzeby, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej miary podobieństwa. Warto 

zauważyć, że wciąż brakuje skutecznych miar porównywania  i podobieństwa  łańcuchów  

tekstowych. W literaturze znaleźć można wiele różnych miar podobieństwa tekstów, wciąż 

jednak nie opracowano metod w pełni efektywnych i większość  z nich nie jest dopasowana 

do treści analizowanych tekstów. Pomiar podobieństwa między tekstami jest bardzo istotny 

w takich zadaniach, jak wyszukiwanie informacji, dokumentów, kategoryzacja i  

wykrywanie plagiatu.  

 W celu realizacji tych zadań naukowcy proponują kilka metod pomiaru 

podobieństwa, które pozwalają na lokalizację dokładnych fragmentów tekstu z całego zbioru. 

Dotychczas zaproponowano wiele miar podobieństwa, jednak nie wszystkie z nich mogą być 

użyte do rozwiązania rzeczywistych problemów. Obserwuje się rosnącą liczbę zadań, 

zwłaszcza tych związanych z technologiami wyszukiwania w sieciach komputerowych, w 

dużym stopniu polegających na dokładnym obliczeniu podobieństwa dwóch fragmentów 

tekstu. Wybór odpowiedniej miary podobieństwa jest często krytycznym punktem zadania. 

Np. rozważając środowisko akademickie można stwierdzić, iż pomimo powszechniej 

dostępności internetu brakuje odpowiednich testów elektronicznych szacujących poprawność 

kodu napisanego w wybranym języku. Konieczność znalezienia skutecznej metody oceniania 

testów elektronicznych dla języków programowania jest nadal aktywnym obszarem 

badawczym. Techniki dopasowania bazujące na metodzie N-Gram, jednej z metod miar 

podobieństwa, zostały pozytywnie zaimplementowane w pozyskiwaniu dokumentów i w 

innych aplikacjach przetwarzających język naturalny. Uogólnione  dopasowanie N-Gram  

podczas przetwarzania podciągów jest zwykle czasochłonne, ponieważ  wymaga 0.5 (N
2
 + N) 

N-Gram dopasowań, gdzie N jest długością łańcucha. Wybór parametrów w metodzie N-



gram jest ważnym zadaniem, ponieważ   prowadzą do  wzrostu wykładniczego tej funkcji, a 

ich odpowiednio dobrane wartości mogą zmniejszyć znacznie czas wyszukiwania.  

Pozytywne wyniki technik dopasowania N-Gram oraz ich modyfikacji zachęcają do dalszych 

prac w dziedzinie i mogą być z powodzeniem stosowane w wielu zagadnieniach związanych 

z siecią internetową, na przykład  elektroniczne testy kodów w językach programowania lub 

elektroniczne wnioskowanie na podstawie przypadków.  

 Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza właściwości i uogólnionych cech 

metody dopasowania N-gramów w problemach wyszukiwania i dopasowywania 

tekstów. Sformułowano pięć nowych miar podobieństwa, do których wyjściem jest 

uogólniona metoda  n-gramów. Metody te mogą być stosowane do stopniowej oceny 

studentów w testach z języków programowania, gdzie wiedza i umiejętności studentów w 

dziedzinie kodowania języków programowania. Metody dają rozsądne (zgodne z 

oczekiwaniami) oceny częściowo poprawnym kodom języków programowania dopasowane 

semantycznie. Można je również stosować do innych zagadnień, takich jak wnioskowanie 

(ang. case-based reasoning), zarządzanie listami słów, wyszukiwanie terminów medycznych 

baz danych. Przedstawione metody zostały ograniczone do modelowania podobieństwa wg 

rozmytej  relacji sąsiedztwa, która jest zwrotna i symetryczna, ale niekoniecznie przechodnia. 

Proponowane metody to: bi-n-gram, tri-n-gram, odd gram, sumsquare gram i set-based 

trigram. 

 Bigram został przekształcony w bi-n-gram, jak następuje 
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 Trigram został przekształcony w tri-n-gram i ma postać 
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 Metoda set-based trigram została zainspirowana teorią zbioru miary podobieństwa, 

która mierzy podobieństwo między dwoma zestawami podmiotów biorąc pod uwagę liczbę 

wspólnych trigramów, jak  następuje 
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 Metoda oddgram wykorzystuje połowę 0.5 (N
2
 + N) liczby ciągów znaków 

utworzonych dla uogólnionej metody n-gramów i ma postać 

N = max {N (S1), N (S2)} - maksymalna odległość między łańcuchami S1 i S2   jeśli  N  jest 
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albo w przeciwnym przypadku:  
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 Metoda sumsquare gram również została zainspirowana przez uogólnione miary n-

gramów, w którym czas przetwarzania jest kwadrat dla każdego n-grama w ciągu zapytania 

oświadczenia linii w następujący sposób 

N = max {N (S1), N (S2)} - maksymalna odległość między łańcuchami S1 i S2 

N N 
  

  T    =   time-to-jump  = N -  1  

  P    =   first-jump   =  N
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Czas obliczeń uogólnionej miary n-gramów 
2( )O n  jest dłuższy niż czas obliczeń metody 

oddgramów 
2( )

2

n
O , który z kolei jest dłuższy niż czas obliczeniowy metody sumsquare 

gramów 

2( )n
O

n
 w odniesieniu do dostatecznej dużej wartości  n.  Czas działania metody jest 

nieistotny przy O(1) dla bi-n-gramów, tri-n-gramów i set-based trigramów. Jednocześnie   

O(n) jest   uogólnioną miarą n-gramów, oddgramów i sumsquare gramów.  Oznacza to, że 

asymptotyczne zachowanie obliczenia bi-n-gramów, tri-n-gramów i set-based trigramów jest 

szybsze niż asymptotyczne zachowanie obliczania uogólnionej  miary n-gramów, 

oddgramów i sumsquare gramów. Proponowane metody zostały zastosowane dla 

rzeczywistego systemu przetwarzania tekstu, a ich ocena została wykonana dla  zestawów 

danych D. Działanie proponowanych  metod zostało ocenione i porównane z wynikami 

metod istniejących. Miary podobieństwa zostały wykorzystane w odniesieniu do 



następujących zagadnień: listy słów, subiektywnych pytań, języków programowania,  

wnioskowania (ang.  case-based reasoning) oraz terminów medycznych baz danych. 

 

Eksperymenty 

 Istniejące metody uogólnionej  miary n-gramów, metody Dice’a,  bigramów, 

trigramów oraz nowych metod oddgramów, sumsquare gramów i set-based trigramów 

zostały zaimplementowane przy użyciu języka programowania JAVA w środowisku 

NetBeans IDE 7.1.2.  Eksperyment przeprowadzono na laptopie HP z procesorem Intel 

Pentium 2.10 GHz dual core CPU i pamięcią 1,00 GB, wyposażonym w  32-bitowy system 

operacyjny Windows Vista.  Celem potwierdzenia jakości otrzymanych wyników zostało 

wykorzystane średnie i standardowe odchylenie.  Wyznaczony został współczynnik ptp 

(performance to price) opisujący stopień podobieństwa słów s1 oraz  s2 w stosunku do czasu 

obliczeniowego. Wartość czasu przetwarzania została wyliczona w milisekundach. Ze 

względu na liczność zbiorów danych, została obliczona całkowita średnia miara 

podobieństwa, czasu przetwarzania i jakości działania. Do określenia miary podobieństwa 

wykorzystano dwieście pięćdziesiąt par ciągów słów pochodzących od tego samego słowa 

źródłowego. Zbiory odpowiedzi z egzaminu maturalnego zostały porównane do wzorcowych 

odpowiedzi na pytania. Linia instrukcji lub funkcji w języku programowania została 

zakodowane unikatowymi ciągami znaków A-Z i a-z, które zostały porównane do ciągów 

reprezentujących wzorcowe odpowiedzi zakodowane tymi samymi symbolami.  

 Zbiory danych związanych z diagnostyką samochodu stanowią zbiory przypadków 

wzorcowych zebrane od różnych ekspertów w tej dziedzinie. Każdy przypadek opisuje numer 

seryjny samochodu, specyfikę problemu, typ samochodu, rok produkcji, obszary uszkodzeń 

i ich rozwiązania.  Każdy rekord w bazie uszkodzeń jest interpretowany jako przypadek 

służący do pomiaru podobieństwa (case-based reasoning). Gdy użytkownik wprowadzi 

zapytanie, miara podobieństwa pomaga wyszukać przypadek odpowiadający temu zapytaniu. 

 Następnie zaprezentowany został przykład przeszukiwania bazy danych 

zawierających 600 terminów medycznych. Łańcuchy tekstów i terminy medyczne stanowić 

mogą uporządkowane zbiory elementów różnej długości. W przypadku wnioskowania (case-

based reasoning) możliwe jest również porównywanie zdań (uporządkowany zbiór 

elementów) o różnej długości, z tym że ich elementy mogą występować dowolną liczbę razy. 

Jest to możliwe do uzyskania jeśli zastosować  metodę bi-n-gram i tri-n-gram. Metody 



sumsquare gramów i set-based trigramów najlepiej radzą sobie z porównywaniem obu 

zbiorów danych. 

 Ze względu na dużą liczbę zbiorów danych, wyliczono: ogólną średnią wartość 

podobieństwa, czas wykonania obliczeń oraz współczynnik ptp (performance to price) 

zarówno metod istniejących, jak i metod proponowanych w niniejszej pracy. Wyniki badań 

wskazują, że metoda sumsquare gramów daje najwyższy wynik miary podobieństwa (0.807), 

a następnie set-based trigramów (0.725), Dice (0.692), bigramów (0.629), trigramów (0.580), 

oddgramów (0.507) oraz uogólniona miara n-gramów (0.482). Całkowita średnia czasu 

przetwarzania metod sumsquare gtamów, set-based trigramów,  Dice’a, trigramów  i 

bigramów jest mniej więcej taka sama.  Najwyższą wartością współczynnika ptp 

charakteryzuje się metoda set-based trigramów (25.577), a następnie  Dice’a (23.921), 

sumsquare gramów (22.908), bigramów (22.064), trigramów (20.112), oddgramów (13.782) 

oraz uogólniona miara  n-gramów (6.020). Wyniki wskazują, że metody sumsquare gramów i 

set-based trigramów dają najwyższe rezultaty miary podobieństwa i najwyższą wartość ptp 

(performance to price) przy niskim czasie  przetwarzania. Eksperyment przeprowadzono 

również dla miary podobieństwa subiektywnych pytań, a wyniki wskazują, że nastąpiła 

umiarkowana korelacja pomiędzy średnią oceną ekspertów dla każdej odpowiedzi studentów 

i wartością podobieństwa  wyliczoną na podstawie oddgramów (r = 0.59, N = 7,501, p 

<0.001), a także uogólnionej metody n-gramów (r = 0.44, N = 7, 501,  p <0.001).  Do oceny 

badania podmiotowego można wykorzystać metodę oddgramów.  

 Wstępne badania nad miarą podobieństwa pomiedzy kodami języka programowania 

pokazały, że istnieje umiarkowana korelacja pomiędzy średnią oceną ekspertów dla każdej 

odpowiedzi studentów i wartością podobieństwa pozycji absolutnej bez symboli obliczoną 

przy pomocy następujących rodzajów n-gramów (r = bigram (0.41), trigram (0.46), bi-n-gram 

(0.40), tri-n-gram (0.47), N = 50, p <0.001). Wyniki analiy pokazują, że dopasowywanie 

wzorca studentów do tekstu prowadzącego (s1 i s2), powoduje wzrost liczby n-gramów z:  

s1 + s2 – 2(n – 1) do: s1 + s2 , które nie są część tekstu i dopasowywania wzorców. Na 

podstawie analizy, w badaniu wykorzystano bezwzględne położenie bez symboli 

wypełniających typu n-gram. Eksperyment przeprowadzono dla miary podobieństwa 

w języku programowania, a wyniki wskazują, że użycie metody bi-n-gramów bez symboli 

wypełniających osiąga wysoką wydajność i przewyższa wyniki osiągnięte metodami Dice’a, 

bigramów, trigramów i ogólnych miar n-gramów bez symboli wypełniających. Oceny 

uzyskane przez pozycyjną metodę bi-n-gramów i tri-n-gramów bez symboli wypełniających 

są bardzo zbliżone do ocen podanych przez wykładowców. Intuicyjnie można 



wywnioskować, że pozycyjne metody  bi-n-gramów i tri-n-gramów bez symboli 

wypełniających pozwoliłyby na obliczenie ocen  wystarczająco i intuicyjnie zbliżonych do 

wyników testu elektronicznego z języka programowania zaproponowanych (ocenionych) 

przez ekspertów.    

 

Wnioski 

 Wyniki wskazują, że metody bi-n-gramów, tri-n-gramów i sumsquare wykazują 

wysoką wydajność i przewyższają pod tym względem metody Dice’a, set-based trigramów 

oraz uogólnioną miarę n-gramów. Wyniki uzyskane metodą oddgramów były nieco lepsze od 

wartości podobieństwa Dice’a, za to czasy działania metody oddgramów są bardzo 

obiecujące i lepsze niż uogólnione miary n-gramów. Rezultat badania kodów języka 

programowania uzyskany za pomocą metody set-based trigramów nie był satysfakcjonujący 

w porównaniu z innymi metodami.  W odniesieniu do wnioskowania (case-based reasoning) 

wykazano, że metoda sumsquare gramów osiągnęła średnio dokładność 0.28. Następnie 

kolejno set-based trigram (0.25), Dice   (0.16) oraz bigram (0.13).  Oznacza to, że 29 procent 

z pierwszych 10 podobnych dopasowań było poprawnych dla  metody sumsquare gramów, 

25 procent dla set-based trigramów oraz 16 procent dla metody Dice’a.  Wyniki (0.914, 

0.911, 0.905, 0.903, 0.89 i 0.86) zostały uzyskane odpowiednio za pomocą metod set-based 

trigramów, sumsquare gramów, Dice’a,  bigramów, oddgramów i uogólnioną miarę  n-

gramów.   Średnio między 8 i 9 podobnych dopasowań zidentyfikowano z 20 najlepszych 

wyników ustalanych za pomocą metody set-based trigramów, sumsquare gramów i metody  

Dice’a,  podczas gdy bigramy i pozostałe metody dały wynik poniżej 8.  Uogólniona miara  

n-gramów dała najniższe wartości, mianowicie 8.29 dla HFM i 7.33 dla separacji.  Nieco 

lepszy rezultat uzyskano za pomocą metody oddgramów, tj. 9.5 dla HFM i 8.85 dla separacji.  

Metoda set-based trigramów uzyskała również niską wartość, tj. 11.16 dla HFM ale z wyższą 

wartością 64.9 dla separacji po metodzie oddgramów.  Metody Dice’a  i sumsquare gramów 

uzyskały odpowiednio następujące wyniki (19.8 i 20.62) dla HFM oraz (46.89 i 49.2) dla 

metody separacji. Metoda bigramów uzyskała wynik równy 22.61 dla HFM i 58.11 dla 

separacji. Stosunek  wartości separacji do HFM, metod set-based trigramów, sumsquare 

gramów, Dice’a i bigramów jest większy niż 2, a dla uogólnionej miary n-gramów i 

oddgramów jest poniżej 1. Wartość HFM i separacji w przypadku metody set-based 

trigramów wskazała, że pozwala przypadki właściwe odróżnić od błędnych przypadków.  Na 



podstawie tych obserwacji można stwierdzić, że metody set-based trigramów i sumsquare 

gramów z niskimi wartościami HFM i wysokimi wartościami separacji są dużo 

skuteczniejsze od pozostałych czterech metod. 

 Eksperyment dla miary podobieństwa w tekstach o terminologii medycznej  polegał 

na tym, że pozwolono użytkownikowi wprowadzać słowa kluczowe, zaś narzędzie wyświetla 

podobne lub dokładnie dopasowane terminy. Wartość progu k została wybrana jako 0.5, co 

oznacza  wybór wszystkich rezultatów o podobieństwie powyżej 0.5.  Metoda sumsquare 

gramów wybrała termin o wartości podobieństwa 0.54 i wartości podobieństwa 0.56 dla 

metody set-based trigramów podczas 0.53 wyniosła wartość podobieństwa dla metody 

Dice'a. Metoda oddgramów wyszukała termin o najwyższej wartości podobieństwa 0.75, ale 

też znalazła kilka niepowiązanych terminów, podczas gdy metody bigramów oraz 

uogólnionej miary n-gramów nie dopasowały żadnych terminów. Wyniki metod set-based 

trigramów i sumsquare gramów (0.93, 0.91) z wykorzystaniem f-miary są bardzo zbliżone do 

1.00 w porównaniu z innymi metodami: uogólnionej  miary n-gramów,  oddgramów 

i bigramów. Metody set-based trigramów i sumsquare gramów wykazały zatem zauważalną 

poprawę w zakresie efektywnego i skutecznego pozyskiwania odpowiednich terminów 

medycznych z bazy danych.  

 Zaproponowano pięć nowych miar podobieństwa (bi-n-gram, tri-n-gram, oddgram, 

sumsquare gram i set-based trigram) w celu poprawy wydajności uogólnionej miary n-

gramów w elektronicznym teście z języków programowania, wnioskowanie (case based 

reasoning), subiektywne pytania, medycznej terminologii baz danych i listy słów. Metody te 

są najbardziej właściwe do wybranych zagadnień, osiągnięto wysokie wartości miary 

podobieństwa i wydajności do oceny, podczas gdy niskie wartości czasu przetwarzania 

zostały także potwierdzone, co spełniło cele pracy badawczej.  


