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 مقدمه .1

 زیجستجو ن یکاربران است. موتورها یچالش مهم برا کیبه اطالعات  یو دسترس میدر وب هست یامروز، ما شاهد رشد روزافزون منابع اطالعات

اطالعات مربوط به درخواست  افتنیاست و  ادیز ستمیشده توسط س یابیباز یاند اما حجم داده ها افتهیتوسعه  ازهاین نیبه ا ییپاسخگو یبرا

 کسانی جینتا یابیکاربران و باز قیعال نیوب عدم توجه به تفاوت ب یجستجو یها ستمیمشکل اکثر س نیتر جی[. را1دشوار است ] اریبسکاربر 

 ازیاطالعات مورد ن نیدر تأم یمطابق با عالقه کاربران، نقش مهم جیارائه نتا لیبه دل یسفارش ی[ جستجو1مشابه است ] یپرس و جوها یبرا

و محل انتشار  یهمکار یمتخصص برا کی ،یمقاالت علم افتنی یجستجو برا یمحققان از موتورها ن،یآنال ی[. در جوامع علم2، 1آنها دارد ]

دلخواه  جیرسند نتا ینم جهیو عدم توجه به محتوا، به نت یدیلبر کلمات ک یمبتن یجستجو لیاز موارد، به دل یاریکنند، اما در بس یاستفاده م

 یعناصر قابل استفاده برا ریداده ها و سا یبا جمع آور EFS یپردازد. روند کل ی( مEFSخبره ) افتنی ستمیمقاله به س نی. اهیدر مراحل اول

کردن متخصصان  برهیکال یرا برا یمختلف یها روش ها ستمیس نیا ،یتخصص یها نهیزم ییشود. با شناسا یمهارت آغاز م یها نهیزم نییتع

دهد. تنها تفاوت در  یاست که بشر انجام م یکامالً مشابه کار کیاتومات EFSتخصص در  ی. روند جستجوکنند یموضوع خاص اعمال م کیدر 

 یتخصص یها نهیاستخراج متخصصان و زم ییتوانا EFSتر باشد.  قیو دق عتریتواند سر یکاربران، م یازهاین نیعالوه بر تأم EFSاست که  نیا

و آسان،  عیسر اریپاسخ بس افتیدر ن،ی[. عالوه بر ا3دارد ] یفرد لیو تحل هیبا تجز سهیدر مقا دهیچیبزرگ و پ یمختلف را از مجموعه داده ها

 یخوب هستند استفاده م یهمکار یکه برا یفرادا افتنی یبرا EFSمهم است و از  اریکاربران بس یهمکار یکاربران برا یثر براوو ارتباطات م

که هر محقق تا چه  میداشته باشد. اگر بدان یاثر فرد کینسبت به  یبهتر جیتواند نتا یاز محققان اغلب م یمیتخصص ت قی[. تلف22، 4شود ]

 یتخصص و همکار شنهادیمحققان با پ افتنی یدانش برا نیاز ا میتوان یخبره است، به طور بالقوه م یتخصص یها نهیاندازه و در چه زم

مقاله، استاد راهنما، کارشناسان مشابه، همکاران  ینیبازب افتنیمختلف، مانند  یکارها یبرا یدانشگاه EFS [.5، 4] میمناسب استفاده کن

دانش خود و  یها ییدارا تیریتوانند به دانشگاه ها در مد یم نیها همچن ستمیس نیاست. ا افتهیتوسعه  قیدانشگاه و صنعت و همکاران تحق

 [.6شکاف در مناطق خاص کمک کنند ] افتنی

 یشود و سپس با استفاده از روش ها یاستفاده م یمناطق تخصص ییشناسا یفراداده برا یکه چگونه داده ها میده یکار، ما نشان م نیدر ا

 یبرا یشنهادیشود. روش پ یمتخصص مناسب ارائه م کی شنهادیپ یبرا یروش نه،یزم نیموجود در ا یها کیاطالعات و مطالعه تکن یابیباز

 یایدن یاز داده ها نیشود. ما همچن یاستاندارد در نظر گرفته م یداده علم گاهیپا کیشود، که به عنوان  یاعمال م IEEE یمجموعه داده ها

 .میاستفاده کرد ستمیعملکرد س یابیارز یبرا یواقع

، مدل 3. در بخش میکن یبحث م یسفارش افتنیمربوط به متخصصان جستجو و  یقاتیتحق یمقاله، ما در مورد کارها نیا 2در بخش 

شرح داده  4در بخش  بیبه ترت یابیو ارز یکاربرد یها یمجموعه داده، پردازش قبل، فن آور ،یکربندیارائه شده است. پ اتیبا جزئ یشنهادیپ

 شود. یخالصه م 5در بخش  ندهیآ یکارها نیهمچنارائه ها و  ان،یشده است. در پا

 آثار مرتبط .2



 سندگان،یکه به سرعت در حال رشد هستند اختصاص داده شده است شامل نو یمنابع علم یکه برا "\یبزرگ علم یداده ها"\اصطالح 

 هیو تجز تیریرا در رابطه با مد یدیجد یاست که چالش ها رهیو غ یدانشگاه یاجتماع یشبکه ها تال،یجید یمقاالت، استنادها، کتابخانه ها

محققان است.  یبهتر برا کیمشکل استخراج دانش به منظور ارائه خدمات آکادم نیا یکار بر رو یاصل زهیکند. انگ یجاد میداده ها ا لیو تحل

 نیآنها، ا یکاربردها نیچنبزرگ و هم ینوع داده ها نیا اتیخصوص یبا بررس "\Big Scholarly Data A Survey"\با عنوان  یمقاله ا

از دانشمندان بزرگ از انواع  یانواع مختلف م،یکن یمشاهده م 1مطالعه، همانطور که در شکل  نی[. بر اساس ا7موضوع را مورد بحث قرار داد ]

کند. شبکه  یم لیتبد دهیچیپ ستمیس کیموجودات استخراج شده است که آن را به  نیا نیاز روابط ب یشماریو انواع ب تهایدمختلف موجو

 میمدرسه را نشان ده یکل اتیاز خصوص یدهد برخ یهستند که به ما امکان م یبیترک یشبکه ها یمشخصات نیبا چن ییها

 

 [.7] یبزرگ علم ی. موجودات عمده و روابط آنها در داده ها1شکل 

کنند. جستجو در  یخود استفاده م یازهاین افتنی یجستجو برا یمحققان از موتورها ن،یآنال یاطالعات در جوامع علم عیبا توجه به رشد سر

 یساز یبه سفارش ازیرو، ن نیرسند. از ا یدلخواه خود نم جیاست و اغلب کاربران در زمان مناسب به نتا یمشکالت یها دارا ستمیس نیا

[. 9، 2مطابق مشخصات کاربر ارائه دهد ] جستجو را جیکند نتا یم یسع یسفارش یو جستجو ن،یآنال یشود جوامع علم یجستجو احساس م

 داد. میشرح خواه یگر را در حوزه علم هیتوص یها ستمیاز کاربرد س یما به طور خالصه مثال ر،یدر بخش ز

 نیاست و ا یانتشار مقاالت علم یمکان برا نیاز موضوعات مهم انتخاب مناسب تر یکی ،یکنفرانس ها و مجالت علم میبا توجه به رشد عظ

شبکه  لیتحل میبا استفاده از مفاه ریاخ یها ستمیاز س یکیمورد،  نیقرار گرفته است. در ا یمورد بررس یپژوهش یاز کارها یموضوع در برخ

که به کاربر نوشته شده است،  یچاپ مقاله ا یمکان ها را برا نیتواند مناسب تر یبر محتوا، م یمبتن یمحتوا لتریف یها روشو  یاجتماع

کند و سپس با استفاده از  یم افتیدر یو عنوان مقاله نوشته شده را در ورود سندهینو تیدر آن مطالعه، هو یشنهادیپ ستمیند. سک هیتوص

از  کیهر  اتیتشابه عنوان مقاله و نشر یریکند. سپس پس از اندازه گ یم ییشده از اطالعات کتابخانه، شرکا را شناسا فیداده تعر گاهیپا



که فرد )افراد( مقاله مشابه خود را به آنها ارسال کرده است،  یمشابه یژورنال ها ایمقاالت، کنفرانس ها  ییو شناسا سندگانینو یقبل یشرکا

با  یابیانجام داد. ارز یشتریب یبازگرداند و کارها سندهینو یتوان به شرکا یرا م اتیشوند. سپس عمل یمرتبط در نظر گرفته م یمکان ها

دانش  تیریمد ی[. امروزه تقاضا برا11نشان داد ] ییموثر نها یها هیعملکرد خوب آن را در ارائه توص زین یواقع یایدن یااستفاده از داده ه

 نیانجام ا یخاص است. روش مرسوم برا نهیزم کیبا تخصص باال در  یشخص افتنیدانش،  تیریمهم مد یاز فاکتورها یکیاست.  افتهی شیافزا

در  ی[. در مطالعه ا11است ] ازیاطالعات مورد ن لتریف یساز یشخص یبرا کیستماتیروش س کیرو،  نیافراد است. از ا نیکار براساس رابطه ب

 شیمشترک افزا یلترهایمشابه با استفاده از ف یبا الگوها یکاربران در مجموعه موارد یخیتار تیاولو قیعملکرد جستجو با تطب نه،یزم نیا

 یمحدود م ریهمگن نظ یبه شبکه ها یعلم یها هیتوص نهیمطالعات در زم شتریمعتقدند که ب سندگانیاز نو یبرخ گر،ی[. از طرف د12] افتی

 ریتأث یهمکار یتواند بر هدف محققان برا یمانند مکان م یاجتماع یشبکه ها یکیاز نزد یشتریدهد که سطح ب یکار نشان م جهیشود. نت

از  یبرخ یال اصلkeyمنجر شود. س  یخوب هیتواند به توص یبر شبکه نم یمبتن یها یژگیه از وفقط استفاد ن،ی[. بنابرا14، 13بگذارد ]

 ی)که ممکن است به طور ضمن یناهمگن کتابشناخت یمتعدد موجود در شبکهها یهایژگیاز و میتوان یاست که چگونه م نیا یقاتیتحق یکارها

 نیو همچن اآنه یی. به عنوان مثال، تخصص محققان، توانامیاستخراج و استفاده کن یبگذارد( به طور موثر و کاربرد ریتأث یعلم یبر همکار

 یشبکه ها لیو تحل هیتجز تیبگذارد. اهم ریتأث یهمکار هیتوص یاست که ممکن است در اجرا یمهم یها یژگیاز و یتعداد دفعات همکار

از  یشنهادیپ ستمیس کی QuickStep[. 15، 14شده است ] لیتبد روند عمده کیبه  ریاخ یآن در سالها یو کاربردها یناهمگن کتابشناخت

 ری. تفسکند یاستفاده م Dimozشده توسط  جادیا یو طبقه بند انهیعلوم را ،یمباحث مقاالت علم یشناس یاست که از هست یمقاالت علم

 ی( انجام مkNN) k Nearest Neighborبا استفاده از روش  یمباحث مقاالت علم یشناس یمقوله در هست افتنیمقاالت شامل  ییمعنا

از  ی[. برخ17داشته باشد ] یکننده ا دواریام جیتواند نتا یم یابیریو مس یگیاز همسا یبیاز محققان ثابت کرده اند که ترک یبرخ [.16شود ]

توسط  نهیزم نیدر ا یقاتیکار تحق کی [.12بگذارد ] ریآنها تأث نیممکن است بر روابط ب زیدو محقق ن نیب یمانند دفعات همکار یعوامل اضاف

پژوهشگر و شبکه  یشبکه همکار ق،یسه شبکه ناهمگن را ارائه داده است که شامل شبکه موضوع تحق یژگیاز پنج و یبیروش ترک کی[ 19]

مختلف نشان  یرا از جنبه ها یشده است که شباهت تخصص یبر مدل زبان معرف یروش مبتن کیذکر شده،  یقاتیموسسات است. در کار تحق

 نیمقاله خاص و همچن سندگانیاز تعداد نو یبیشده است که ترک جادیا یدیجد یژگیها، و ینیب شیدقت در پ شیدهد به منظور افزا یم

 بیترک یبرا Support Vector Machine (SVM (یدو گره است. سرانجام، از روش رتبه بند نیب ریمس نیدر کوتاهتر یفرکانس همکار

مورد استفاده قرار  ScholarMateدر بستر  هیتوص ستمیدر س یشنهادی( استفاده شده است. روش پهیال 3در شبکه ناهمگن ) یژگیپنج و

نشان دادن بهتر  یوجود داشت و برا ییها تیاشاره شد که محدود نیبدست آمد. همچن یبخش تیرضا یشیآزما جیگرفت و سرانجام نتا

روش  نی. ادیبه دست آ یتا شواهد متقاعد کننده تر ودش شیبزرگتر آزما یمجموعه داده ها یبر رو دیاب یتجرب جینتا ،یشنهادیعملکرد روش پ

توان از  یاستفاده شد. گزارش شده است که م نیدر چ یاجتماع یبستر علم کیخود با  یهمتا یکمک به افراد در جستجو یبرا یشنهادیپ

از محققان محله  یاستفاده کرد. به عنوان مثال، برخ ینیب شیدقت پ شیافزا یبرا ییمانند شباهت معنا گرید یجنبه ها شتریب یها یژگیو

 یهمکار نشان م یها هیصمناسب آن را بر تو ریتأث شاتیآزما جیکرده اند و نتا بیترک ییمعنا یرا در نظر گرفته و آنها را با شباهت ها یمحل

 یدر طراح میمفاه نیاستفاده از ا یو چگونگ یاجتماع یشبکه ها دیمف میکشف مفاه یبرا یروش محاسبات ،یگری[. در مطالعه د12دهد ]

اجرا شد. مشاهده شد که شباهت  Ohlohدر جامعه بزرگ منبع آزاد  یمنطق لیو تحل هیمتخصص ارائه شده است. روش تجز هیتوص ستمیس

 چیاست. اگرچه ه یاعضا ضرور نیروابط ب یریدر شکل گ یشناخت اجتماع نیو همچن یسیزبان برنامه نو حاتیو ترج یمحل برگزار ت،یمل

تواند م  یم گریکدیبودن به  کیدر صورت نزد گرانی[. بعالوه، مشخص شد که کار با د21آنها وجود نداشت ] یهمکار یبرا ینیتضم

moreافتنیتوان گفت که  ی[ م4] رندیگ یدر نظر م شتریکاربران مشاوره با کارشناسان آشنا و مورد اعتماد را ب ن،یباشد و عالوه بر ا ترثر 

 یها ستمیس نیمهم بود. بنابرا اریبس زیارتباطات ن ییکار نه تنها به اقتدار آنها در موضوع مربوط است بلکه کارآ یمتخصصان مناسب برا

 لیمتخصص مناسب به دل هیوصمهم هستند و ت اریبس یمتخصص در سازمان ها و جوامع علم کی افتنی یدانش برا یو شبکه ها یشنهادیپ



 یدهه گذشته تالشها یاگرچه در ط ستیافراد آسان ن میل به در نظر گرفتن ازین نیو همچن دهیچیناهمگن پ یبه استدالل شبکه ها ازین

وجود دارد.  یسفارش یها هیافراد هنوز توص زهیها انجام شده است، اما با توجه به انگ هیدقت توص شیافزا یبرا ییتوسعه روشها نهیدر زم یادیز

از  یبرنامه ا قیطر ازبود که  یگریانتخاب متخصص روش د یساز یمتخصصان متمرکز بود، سفارش ییبر شناسا یقبل یکه کارها یدر حال

شده است تا  شنهادیپ یشنهادیپ ستمیس کیمطالعه،  نی[. در ا21کاربران در نظر گرفته شد ] زهیانگ یمدل ساز یبرا یجنبه علوم اجتماع

 کی افتنیشده است. به منظور  یتوسط وانگ و همکاران معرف یتمیکند. الگور میکاربران و روابط آنها تنظ زهیمشخصات انگ قیرا از طر جهینت

 EFS[. 22کند ] یم یابیارز نیآنال هکه تخصص را بر اساس ارتباط اسناد و اعتبار متخصص در جامع ExpertRankمتخصص به نام 

 کند یمتخصص استفاده م هیتوص یاز سه شاخص برا یدشنهایپ

کنند. ممکن  یخود اعالم م لیتخصص خود را در پروفا حاًیمتخصصان صر د،یکن دایروش پ نیاطالعات به ا یبر افشا یمتخصص مبتن کی. 1

 ثابت بماند. هیدر تخصص کاربران ممکن است نما شرفتیاست زمانبر باشد و با پ

شاخص خوب  کیتواند  یم دیکن دایمتخصص پ کی بودنمتخصص در صورت موجود  کیتوسط  ای. بر اساس اسناد و مدارک نوشته شده 2 

 .بدست آورد. یخوب جیتوان نتا یاطالعات، م یابیباز یها کیو تکن یباشد و با استفاده از متن کاو

 تیوضع ریدهد که تأث ینشان م یباشد مطالعات جامعه شناخت یاجتماع یشبکه ها لیو تحل هیکه بر اساس تجز دیکن دایمتخصص پ کی. 3

 در انتخاب ها دارد ینقش مهم یاجتماع

، Answers اهویکرد.  یبررس ترییتو ایبوک  سیف یتوان با کمک مجموعه داده ها یمتخصص را م یاجتماع یها تیفعال ن،یعالوه بر ا

Stack Overflow  وQuora پاسخ به س  یها ستمیافراد متخصص در س افتنی یبرا شانیکاربردها لیبه دل زینattention االت، توجهات

مانند  یبرخوردار شده اند. منابع چندرسانه ا یشتریب تیاستخراج از اهم یچندرسانه ا یاجتماع یشبکه ها راًیرا به خود جلب کرده اند. اخ

 یاجتماع یشبکه ها نیحال، ا نی[. با ا24، 23داشته باشند ] یعات ارزشمندممکن است درباره مهارت افراد اطال YouTube یدئوهایو

. از نظر دانش ما، چند مقاله وجود دارد میکن یتمرکز م یو به طور خاص منابع کتابشناس یدانشگاه معما بر جوا رایز ستند،یما ن یاصل ینگران

 یاست. روش ها یابیارز یمناسب برا یارائه شده، فقدان مجموعه داده ها یکردهایرو یاز مشکالت اساس یکیدهد.  یمنطقه را شکل م نیکه ا

که  یشوند، در حال یم یریکنند که باعث سوگ یشده استفاده م فیتعر شیاز پ یاز مجموعه داده ها یمعموالً از مجموعه ا یشنهادیپ

 EFSبا توجه به  دیاقدامات جد فیتعر گری. مسئله دمیداشته باش یتر نانهیواقع ب یابیدهد ارز یبه ما امکان م یواقع یایدن یمجموعه داده ها

 نهیکند و گز یرا فراهم م ازیمورد ن یآزاد به داده ها یدسترس IEEE Xplore متفاوت است. یشبکه اجتماع یطهایمح ریاست که با سا یمعل

 هیتوص یروش وزن سبک برا کیروش موثر با  کی مید دارخواسته ها، ما قص نیاز ا یبه برخ ییکار است. به منظور پاسخگو نیا یبرا یمناسب

کند. در ادامه، با  دیاز متخصصان تول یستی، لIEEE یداده علم گاهیپا یافراداده ه لیو تحل هیتواند با تجز یم ستمیس نی. امیمتخصص ارائه ده

 شد میروبرو خواه زیبا موضوع دوم ن ق،یاقدامات مناسب در محدوده تحق فیتعر

 یشنهادیمدل پ .3

توان  یکاربر، محل انتشار و مقاالت منتشر شده، م اتینشر یاست که با استفاده از اطالعات کتابشناخت نیا یاصل دهیمطالعه، ا نیطبق ا

 نشان داده شده است. 2مدل ارائه شده در شکل  یکل یبه کاربر ارائه داد. نما یهمکار یکرد و برا دایپ یخاص نهیمتخصصان را در زم

و  ینام کاربر کیشامل  ستمیس یمتخصص است. ورود کیخاص به دنبال  نهیزم کیخود در  یکار فعل یاست که برا یشخص ستمیکاربر س

 نییتع یبرا نهیزم یدیشود و از کلمات کل یشناخته م یاست که شخص با آن در جامعه علم یتیهو یاست. نام کاربر نهیزم یدیکلمات کل



شده  یرتبه بند یها هیاز توص یتعداد مشخص ستمیس یمشخص شده است. خروج حاًیکه توسط کاربر صر دشو یاستفاده م یحوزه علم

به  ازین ستمیس ،یشنهادیاست. در روش پ یهمکار یدهد مناسب برا ینشان م ستمیمتخصص است که س کینام  هیخواهد بود. هر توص

 .است ریاخ یمنتشر شده در سالها یمقاالت علم یمجموعه داده دارد که شامل اطالعات کتابشناس کیبه  یدسترس

  

 .یشنهادیمدل پ یاجمال ی. بررس2شکل 

 

 

و  یاصل یها یژگیو 1است. جدول  یهر مقاله در مجموعه داده ضرور یبرا یدیو کلمات کل سندگانیسال انتشار، محل انتشار، نام نو یداده ها

 نشان داده شده است. 3در شکل  شتریب اتیبا جزئ ستمیدهد. روند س ینشان م یداده کتابشناس گاهیها را در پا یژگیو ریز

 



 

 .ستمیس ندی. فرآ3شکل 

 

( از مجموعه داده یفعل خیمشخص به تار خیتار کی) یکاربر مقاالت منتشر شده را در مدت زمان محدود سندگان،یدر ابتدا، با استفاده از نام نو

 نیا لینامند. دل یمدت زمان مشخص شده را مدت کارنامه کاربر م نیشود. همچن یگفته مکاربر  یشود. به اوراق مقاله ها یم یابیباز

شود  یداده م یاز مقاالت کاربر وزن کیکند. بعد، به هر  رییکاربر ممکن است با گذشت زمان تغ قیتحق قیاست که عال نیا یزمان تیمحدود

 اتیجزئ نیدر مورد ا ی. ما در بخش بعددیآ یبدست م نهیزم کی یدیمقاله و کلمات کل یدیکلمات کل نیشباهت ب یریاندازه گ قیکه از طر

 یفعل یهستند، تا چه اندازه با کارها یو یقبل یاز مقاالت کاربر که کارها کیکند که هر  یکرد. در واقع، وزن مشخص م میبحث خواه شتریب

 ارتباط دارد. یو

شود به محل انتشار  یدسته داده م نیهر مقاله به ا یکه برا یشوند و وزن کل یم یقه بندسپس مقاالت کاربر بر اساس محل انتشار طب

کاربر شناخته خواهد شد. محل انتشار  یفعل یمربوط به کارها شتریبه عنوان ب شتریمکان انتشار با وزن ب جه،ی. در نتابدی یمربوطه اختصاص م



از کلمات  یمکان، که مجموعه ا یدیهر مکان انتشار کاربر، کلمات کل ینامند. سپس، برا یمرحله را مکان انتشار کاربر م نیدر ا دهبه دست آم

مدت زمان مدت  نی. مدت زمان ادیآ ی( است، بدست میفعل خیمشخص به تار خیتار کیمقاالت منتشر شده در مدت زمان محدود ) یدیکل

کاربر  ازیاست که احتماالً مربوط به ن یبه روزرسان یدیکل تکلما یابیباز یزمان تیمحدود نیا لیاست. دل یمحل برگزار یدیزمان کلمات کل

 یابیباز لیدل نیخاص به هم یبازه زمان کیشوند، در  یکه در محل برگزار م یبا استفاده از محل انتشارات کاربر، مقاالت ،یاست. در مرحله بعد

است. سپس  یمدت زمان مشخص شده، مدت زمان مجالت محل برگزار نیشود. همچن یگفته م یاوراق مقاله محل برگزار نیشوند. به ا یم

کاغذ و کلمات  یدیکلمات کل نیشباهت ب یریاز محصول وزن سالن کاغذ که قبالً بدست آمده و وزن حاصل از اندازه گ کهبه هر کاغذ سالن 

 شود.  یداده م یمحل، وزن یدیکل

 

داده خواهد شد. حیتوض ی( است که در بخش بعدقیتطب ندیفرآ ایبه شباهت )نشانگر محاس Sمخفف وزنه است و  Wمعادله،  نیدر ا

 

کند. سپس، مقاالت محل انتشار بر اساس  یکاربر را فراهم م یمقاله و کار فعل نیرابطه ب نییتع یریمحصول دو وزن اندازه گ جه،یدر نت

 حی. همانطور که قبالً توضابدی یمربوطه اختصاص م سندهیارائه شده به هر مقاله مقوله به نو یشوند و مجموع وزن ها یم یطبقه بند سندهینو

 هیتوص اریاز آن به عنوان مع نیکاربر است، بنابرا یو کار فعل سندهیتخصص نو نیکه وزن نشان دهنده رابطه ب مییبگو میتوان یداده شد، م

وزن به  نیشتریبا ب یشوند و تعداد مشخص یم یبر اساس وزن داده شده طبقه بند انسندگیمرحله، نو نیشود. در آخر یمتخصص استفاده م

 شود. یگفته م یشنهادیپ ستیل ،یشود. به تعداد مشخص یمتخصصان ارائه م ستیعنوان ل

است  1مشابه  یدیدو کلمه کل نیاساس شباهت ب نیاست که بر ا یبرابر یدیدو کلمه کل نیتشابه ب اریمع نیشباهت ساده تر یریاندازه گ 3.1

است  شتریب یتکرار ییرمزگشا یدیبه عنوان مثال، کلمه کل را،یز ستیکارآمد ن یریاندازه گ نیحال، ا نیاست. با ا 1صورت  نیا ریو در غ

آورد. از آنجا که در روش  یرا به ارمغان م 1هر دو آنها مقدار  یبرا یریاما اندازه گ یابر انشیراکانال است تا  یسیبرنامه نومربوط به 

 ییدارد و کارا یینها یها هیدر توص یکننده ا نیینقش تع د،یآ یبدست م یدیکلمات کل نیشباهت ب یریکه از اندازه گ یوزن ،یشنهادیپ

اندازه  یبرا ،یشنهادیمورد توجه قرار گرفت در روش پ ییکارآ ،ییو کارا نهیمهم است، در مبادله هز اریبس ستمیس یشباهت برا یریاندازه گ

 یبه معنا یدیوقوع دو کلمه کل یری. اندازه گمیده یمشترک را ارائه م هیمتفاوت همسا یریما دو اندازه گ ،یدیدو کلمه کل نیشباهت ب یریگ

نشانگر تعداد  یدیدو کلمه کل یمشترک برا گانیهمسا اریدر آنها نشان داده شده است. مع یدیاست که هر دو کلمه کل ییتعداد مقاله ها

مقاله به وضوح  کیدر  یدیکلمه کل کی یشکل ظاهر بیاز آنها در مقاله ظاهر شده اند. ترت کیحداقل هر  یعنیاست،  هیهمسا یدیکلمات کل

منتشر شده است  یرا که در مدت زمان محدود یاقدامات، مقاالت نیاز ا کیبه هر  یابیدست یمقاله است. برا یدیوجود آن در کلمات کل

 ریمقاد 2نامند. جدول  یشباهت م یریدوره از زمان را مدت اندازه گ نی(. مدت زمان ایفعل خیمشخص به تار خیتار کی) میکن یم یررسب

 دهد. یواژه نشان م دیکل تچند جف یشباهت را با مدت زمان دو سال برا یریاندازه گ



 

 

 یریشباهت اندازه گ Sکه  ییشود، جا یاستفاده م ریمقاد یساز یعاد یبرا( 2. معادله )ستین یعیشده طب فیتعر یها یریاندازه گ ریمقاد

هستند. یدیکلمات کل 2kو  1kشباهت است و  یریاندازه گ Mاست،  یعملکرد نرمال ساز

 

 

 ییمشابهت دوتا نیانگیم یکیدر نظر گرفته شده است  زین یمرکز لیتما اریدو مع ،یدیشباهت دو مجموعه از کلمات کل یریبه منظور اندازه گ

 یمتفاوت برا یری. از آنجا که دو اندازه گیمجموعه تشابه جفت یدیکلمات کل انهیبه طور مشابه، م گر،ید یگریمجموعه ها، و د یدیکلمات کل

 یریاندازه گ یمتفاوت برا یریمشترک( ارائه شده است، و دو اندازه گ گانیمشترک و همسا یگی)همسا یدیتشابه دو کلمه کل یریاندازه گ

به دست آوردن  یراو متوسط( در نظر گرفته شده است، در مجموع چهار روش وجود دارد ب نیانگی)م یدیشباهت دو مجموعه کلمات کل

اندازه  یارهایبا استفاده از مع جهینت نیچهار روش، بهتر یابی. همانطور که بحث خواهد شد، پس از ارزیدیشباهت دو مجموعه از کلمات کل

 دیآ یبدست م نیانگیوقوع و م یریگ

 یتجرب جینتا -4 .

از  ی. سپس برخمیپرداز یمشخصات مجموعه داده م نیو پردازش قبل از آن و همچن ازیبخش، ما ابتدا به ارائه مجموعه داده مورد ن نیدر ا 

 شوند. یم یچالش ها بررس

 یکربندیجدول پ 4.1



وجود دارد. به هر حالت،  یابیداده ها، در مجموع، هشت حالت مختلف ارز نیدهد. با توجه به ا یمختلف آنها را نشان م ریپارامترها و مقاد 3 

همه موارد  یابیکه در ارز ستمیس گرید یپارامترها ریشود. مقاد یمشاهده م 4داده شده است، همانطور که در جدول  یکربندیشماره پ

 است. 5ثابت نگه داشته شده است، جدول  یشیآزما

 کیاست. از  5شده در جدول  فیتوص یپارامترها میمستق ریعملکرد غ هیتوص تمیالگور یزمان یدگیچیکرد، پ میکه بعداً بحث خواههمانطور 

منجر خواهد شد.  یفیضع جیکم به نتا اریمقدار بس گر،یشود. از طرف د یم ستمیس یپارامترها باعث کند نیا یبرا یادیطرف، انتخاب مقدار ز

ها برسند. هیتوص تیفیو ک ریتأخ نیب یشوند تا به تعادل خوب یانتخاب م یشیبه صورت آزما 5داده شده در جدول  اننش ریمقاد

 

 

4.2 Dataset که شامل اطالعات  میداشت ازین یواقع یایدن یاز داده ها یما به مجموعه بزرگ ،یشنهادیقابل اعتماد روش پ یابیارز یبرا

 تالیجیمجموعه داده ها، کتابخانه کتابخانه د یموجود برا یها نهیاز گز یکیباشد.  ریاخ یمنتشر شده در سالها یمقاالت علم یکتابشناس

(DBLP .بود )DBLP یآن است. از آنجا که تمام داده ها زبانیدر آلمان م ریاست که دانشگاه تر وتریعلوم کامپ یداده کتابشناس گاهیپا کی 

DBLP  لیفا کیدر XML سال انتشار، محل انتشار و نام  یداده ها یمجموعه داده حاو نیبه آنها ساده است. ا یشوند، دسترس یم رهیذخ

 یرا برا IEEE Xplore تالیجی. ما کتابخانه دمیما از آن استفاده نکرد ل،یدل نی[. به هم25ندارد ] یدیاست، اما داده کلمات کل سندگانینو

)موسسه  IEEEاست که توسط  کیبرق و الکترون یمهندس وتر،یشامل مقاالت علوم کامپ یتالیجیکتابخانه د نیا میکار خود انتخاب کرد

و  یسند علم ونیلیم 3از  شیبه وب را به ب یدسترس IEEE Xploreمنتشر شده است.  کیناشران شر گری( و دکیمهندسان برق و الکترون

 [26است ] ریشامل موارد ز IEEE Xplore یشود. محتوا یه مبه آن اضاف دیجد دهزار سن ستیکند و ماهانه حدود ب یفراهم م یفن

 مجله 171از  شیب 

 یمقاله کنفرانس 1411از  شیب 

 یاستاندارد فن 50111از  شیب 



  کتاب 2111حدود 

 یدوره آموزش 411از  شیب 

 .ذکر شده است ریدر ز گانیبصورت را IEEE Xploreاسناد  یموجود برا یداده ها نیمهمتر

 موضوع 

 ها( سندهینو( 

 ها(  سندهینو یوابستگ(words یدیکلمات کل ven  زودرس،  ینوع سند )کنفرانس ها، مجالت، کتاب ها، دسترستمحل انتشار

 (یآموزش یدوره ها ایاستانداردها 

 ( ناشرانIEEE ،AIP ،IET ،AVS ای IBM ) 

 سال انتشار 

 دهیچک  

 ISBN  
 ISSN  یش تالیجیشناسه د (DOI) 

در سال انتشار، محل انتشار، نام  تالیجیاز مقاالت موجود در کتابخانه د یاریبس ازیمورد ن یآزاد به داده ها یدسترس IEEE Xploreاز آنجا که 

را  ازیمورد ن یداده ها DBLPبرخالف  IEEE Xploreکار ما است. اگرچه  یبرا یمناسب نهیکند، گز یرا فراهم م یدی)ها( و کلمات کل سندهینو

شده در  رهیو ذخ تالیجیکتابخانه د یالزم بود که داده ها نی. بنابراستین ریمجموعه داده به عنوان پرونده امکان پذ یریکند، بارگ یفراهم م

 گاهیپا یجستجو ی( را براAPIبرنامه ) یسینو نامهرابط بر کی IEEE Xplore یشود. دروازه جستجو یواکش یبه نوع یداده محل گاهیپا کی

 یداده ها میگرفت میاست، ما تصم یمطالعه، فقط چند سال انتشار کاف نیا یابیارز ی[. اگرچه برا27کند ] یم فراهم تالیجیداده کتابخانه د

IEEE Xplore میکن رهیو ذخ یواکش ،یبعد یاستفاده در کارها یبرا ازیرا در صورت ن 

استاندارد  کی نیقابل خواندن است. ا نیماش یانسان و هم برا یاست که هم برا XMLبه صورت  IEEE Xplore یدروازه جستجو یپاسخ ها

 "\اصطالحات اصطالحنامه"\ یدی، دو نوع کلمه کلIEEE Xplore یشده از درگاه جستجو یواکش یباز است. الزم به ذکر است که در داده ها

 .میاستفاده کرد یدیاز هر دو نوع کلمات کل یابیارز یوجود دارد. ما برا "\ه کنترل شدهیاصطالحات نما"\و 

که با استفاده از اصطالحات  میبه صورت جداگانه، متوجه شد یدیهر دو نوع کلمات کل یابیبحث خواهد شد، پس از ارز ندهیهمانطور که در آ

 حاصل شده است. جهینت نیکنترل شده، بهتر هینما

 پردازش شیپ 4.3 

 یاز داده ها ریدر نظر گرفته شده است. مثال ز زیتمامکان م کیمختلف،  یکنفرانس در سال ها کی ی، براIEEE Xploreداده  گاهیدر پا 

 . داده استخراج شده است گاهیپا یواقع

 یپزشک ستیز کیانفورمات ( و بهداشتBHI) ،2012 IEEE EMBS (6214362)شماره انتشار  یالملل نیکنفرانس ب 

 یپزشک ستیز کیانفورمات ( و بهداشتBHIکنفرانس ب ،)یالملل نی IEEE EMBS 2014  (6253543)شماره انتشار 



حال، از آنجا که  نیکنفرانس در دو سال مختلف، دو شماره انتشار متفاوت در نظر گرفته شده است. با ا کی یشود، برا یهمانطور که مشاهده م

صر به فرد در نظر مکان منح کیهمه آنها را به عنوان  میهست لیشود، ثابت است، ما ما یمختلف برگزار م یکه در سالها یدامنه کنفرانس

 یدست حیو تصح یاسناد موجود، بررس ادی. با توجه به تعداد زمیمشکل را برطرف کن نیا دیقبل از استفاده از مجموعه داده، با ن،ی. بنابرامیریبگ

شده، همانند مثال  یبررس. در تمام موارد میکرد ییرا شناسا یخاص یاز اسناد، الگو یتعداد قابل توجه یبا بررس نی. بنابراستین ریامکان پذ

 یم حیالگو، تصح نیشود. با دانستن ا یجدا م رگولیو کیشود که با  یاز موضوع کنفرانس ظاهر م یکنفرانس در بخش یسال برگزار ،یقبل

ورت، ما موضوع ص نیا ری. در غستین یبه بررس یازین گریدر موضوع انتشار ظاهر نشده باشد، د رگولیشود. اگر و متواند به صورت خودکار انجا

 کی ی(. اگر در بخش2199و  1211 یسالها نیب حیعدد صح کی)به طور خاص،  میگرد یسال م کیو به دنبال  میکن یجدا م ییرا به بخشها

شوند، تعداد  کسانی حیپس از تصح اتیموضوع مختلف از نشر نیاگر چند ن،ی. همچنشود یسال وجود داشته باشد، قسمت از موضوع خارج م

اند. پس  افتهی ریی( تغBHI) Health Informaticsو  Biomedicalبه  یاست. به عنوان نمونه، هر دو عنوان قبل کسانی زیانتشار همه آنها ن

 تر کرد. قیرا دق یابیکه ارز افت،یکاهش  17252به  27112منحصر به فرد از  یاز استفاده از پردازش قبل، تعداد مکانها

 ها چالش  4.4

و  یدیدو کلمه کل نیبود. با توجه به زمانبر بودن محاسبه شباهت ب یدیمحاسبه شباهت کلمات کل ادیز یدگیچیدر اجرا، پ یچالش اساس کی

 نی. بنابراستیو مقرون به صرفه ن یعمل نیشود، محاسبه آنال یریهر بار اندازه گ یبرا ستمیس ندیدر فرا دیکه با یدیکلمات کل یادیتعداد ز

 نیا میبتوان نکهیا یشده است. برا رهیشده منتشر شده اند محاسبه و ذخ نییکه در مدت زمان تع یمقاالت یدیکلمات کل هیکل یشباهت زوج

مدت زمان اندازه  یمطالعه، برا نیدر ا مینوشتن برنامه استفاده کرد یروش پردازش چندگانه برا کیاز  م،یزمان مناسب انجام ده کیکار را در 

واژه موجود  دیجفت کل 3205310131 یمشترک برا گانیمشترک و همسا یهمسان اری(، دو مع2113و  2112شباهت دو سال ) یریگ

 یبه داده ها ستمیس یکه دسترس یمعن نیبه ا م،یدر نظر گرفت یابیرا به عنوان سال ارز 2114ما سال  یابیارز 4.5 شد. رهیمحاسبه و ذخ

را  یکه مقاله ا یسندگانیهمه نو نیابتدا از ب ،یشیمورد آزما کیانتخاب  یمحدود است. برا 2113سال  انیامربوط به مقاالت منتشر شده تا پ

سال  ی)به استثنا یابیبه سال ارز یشود اگر در ده سال منته یانتخاب م یکی یحداقل به صورت تصادف اند،منتشر کرده  یابیدر سال ارز

( چهار مقاله منتشر شده است.یابیارز

 

مقاله در  یاگر هر دو نوع اصطالح نامه و اصطالحات کنترل شده برا ،یابیدر طول سال ارز سندهیتمام مقاالت منتشر شده نو انیسپس در م

 یانتخاب شده به عنوان ورود یدیانتخاب شده و کلمات کل سندهینام نو ،یابیارز یشود. برا یانتخاب م یبه طور تصادف یکیدسترس باشد، 

 یچالش اساس کی شود یم رهیهر مورد آزمون ذخ یشده برا هینام کارشناسان توص ستمیس یو خروج نهیزم یدیو کلمات کل اربرنام ک ستمیس

 یموجود از پارامترها یکردهایاست. متأسفانه، رو شنهادیپ کی تیفیقضاوت در مورد ک یمشخص برا ریفقدان تدب یشنهادیروش پ یابیدر ارز

مجموعه داده استفاده شده  ن،ی. عالوه بر استندیقابل تکرار ن یآنها به راحت یکنند و روش ها یمتخصص استفاده م هیکار توص یبرا یمختلف

 میمنصفانه داشته باش یا سهیتا مقا میآنها اعمال کن یروش خود را در مجموعه داده ها میما نتوانست جه،ی. در نتستیآنها در دسترس عموم ن



با  ،یشیهر مورد آزما یابیارز یکنند. برا یبرچسب گذار یکه داده ها را به صورت دست میسه متخصص خواسته ا کار، ما از نیانجام ا یبرا

 تیفیک م،یشد و سپس با استفاده از عقل سل دایپ ریاخ یکارها نهیو زم قیشده در وب، عال هیو نام هر متخصص توص ینام کاربر یجستجو

 بد داشت.  ایقضاوت قرار گرفت و هر مورد برچسب خوب  دها مور هیتوص

 ادهیممکن پ یکربندیاز هشت پ کیبا هر  یشیمورد آزما ستیب یرا برا ستمیمختلف، ما س ماتیدر تنظ ستمیعملکرد س یابیبه منظور ارز

 :ذکر شده است ریدر ز یشیاز موارد آزما یکی. به عنوان مثال میکرد یساز

 ینام کاربر E ،Marques 

 اصطالحات شاخص کنترل شده 

 سنتز سطح باال 

 زبان c 

 سخت افزار فیتوص یزبانها ای یدانیم تیگ یزیقابل برنامه ر یها هیآرا 

 اصطالحات اصطالحنامه 

 ساعت 

 آشکارساز تشعشع 

 سخت افزار 

 پردازش خط لوله اریتست مع 

 یزیدروازه قابل برنامه ر یها هیآرا 

 :ارائه شده است ریدر ز ،یابیارز جی، همراه با نتا1 یکربندیفوق، با پ یشیمورد آزما یبرا ستمیس یها هیتوص

 Luk, W. – Good 

 Kumar, A. – Good 

 Amano, H. – Good 

 Maruyama, T. – Not Good 

 Cheung, P.Y.K. – Good 

 Stroobandt, D. – Good 

 Bruneel, K. – Good 

 Betz, V. – Good 

 Benkrid, K. – Good 

 Chow, P. – Good 

 نشان داده شده است. 6در جدول  یابیارز جینتا



 

است. همانطور که مشاهده  یشیمورد آزما ستیب یبرا ،یکربندیبرچسب خوب در آن پ یدارا یها هیدرصد توص ،یکربندیدر هر پ ستمیدقت س

 .است داده ارائه ٪71.51را با دقت  جهینت نیشماره صفر بهتر یکربندیشود، پ یم

 لیو تحل هیتجز 4.6 

است  ییجا ،O(n)مرحله نیا یزمان یدگیچیبالقوه با وزن مرتبط آنها. پ یها هیتوص یعنیکند،  یرا استخراج م سندگانینو تمیمرحله اول الگور

برابر با تعداد مقاالت کاربر )منتشر شده در مدت زمان مقاله کاربر( به عالوه تعداد  گر،یشده به عبارت د یابیمقاالت باز تعداد کل آن است nکه

ما فقط  رایانجام داد ز O(1)فضا یدگیچیتوان با پ یمرحله را م نی(. ای)منتشر شده در مدت زمان مقاله محل برگزار یمحل برگزار یمقاله ها

 .میکار کن الهمق کیهمزمان با  دیبا



 
 مختلف. ماتیتنظ . دقت در5شکل 

خود، اندازه  یمطابقت به خودیزمان یدگیچی. پیدیمحاسبه شباهت دو مجموعه از کلمات کل یعنیدر مرحله اول مطابقت است،  یاصل اتیعمل

O(m,n)  ,  mوn دو مجموعه عبارت  نیمرحله، ا نیمرحله اول ا یاست. برا یدیدو مجموعه کلمات کل نیاندازه اUser Keywords  وField 

Keywords یدیکلمات کل نهایمرحله دوم، ا یبرا .هستند Venue Paper  وVenue Keywords رود که کلمات  یهستند. انتظار م

را اعمال  یتواند حد معقول یم نیهمچن ستمیس نیشوند. ا یتوسط کاربر وارد م یدیکلمات کل رایمجموعه کوچک باشد، ز کی Field یدیکل

 است یشود، که معموالً تعداد کم یاست که در مقاله ظاهر م یدیکلمات کل تعداد User / Venue Paper یدیکند. اندازه کلمات کل

Venue Keywords است که اندازه آن توسط پارامتر  یمجموعه نسبتاً بزرگVenue Keywords قیتطب یاصل اتیشود. عمل یکنترل م 

شده است، در عمل مطابقت  رهیاز قبل محاسبه و ذخ یدیمام جفت کلمات کلاست. از آنجا که شباهت ت یدیمحاسبه شباهت دو کلمه کل

مشترک و  یگیهمسا یعنی م،یکه ما به کار برده ا یشباهت اریاست. هر دو مع زین (1) اتیعمل نیا ییفضا یدگیچیپ است عیسر اریبس

شباهت منتشر شده  یریکه در مدت زمان اندازه گ یتعداد کل مقاالت nهستند، که در آن O(n) یزمان یدگیچیپ یمشترک، دارا گانیهمسا

حال، به محض محاسبه شباهت دو  نیبا ا بر است. نهیشباهت در عمل هز محاسبهبزرگ باشد،  اریتواند بس یم n که ییاست، است. از آنجا

 ینم رییاغلب تغ اتیمورد استفاده در ادب یدیکلمات کل یشباهت نسب رایاستفاده مجدد کرد، ز یمدت طوالن یتوان از آن برا یم ،یدیکلمه کل

 زین ندهیاکنون درست است و احتماالً در سال آ نیا یابر انشیرااست تا  کترینزد کانال یکدگذاربه  یتکرار ییرمزگشابه عنوان مثال،کند. 

اوقات ساخته  یفقط گاه دیجد یدیکلمات کل ن،یهمچن شوند. یاوقات ساخته م یفقط گاه دیجد یدیکلمات کل ن،یصادق خواهد بود. همچن



که شامل  میکن جادیا یدیکلمات کل یحافظه پنهان از شباهت ها کیتا  میکن یاستفاده م سو یدیکلمات کل اتیخصوص نیشوند. ما از ا یم

 شباهت وجود دارد. یریاست که در مقاالت منتشر شده در مدت زمان اندازه گ یدیتمام کلمات کل

 یحافظه پنهان به طور قابل توجه نیبه ندرت به روز شود، به عنوان مثال ساالنه ا دیبر است اما فقط با نهیهز یحافظه پنهان نیچن جادیا

است. در مورد روش  O 1 انتخاب شده تیکه در نها یروش هم وقوع، روش ییفضا یدگیچیدهد. پ یم شیما را افزا هیتوص ستمیسرعت س

شباهت  یریکه در مدت زمان اندازه گ یتدر مقاال زیمتما یدی، تعداد کلمات کلmکه  جاییدر  O(m) فضا یدگیچیمشترک، پ گانیهمسا

 منتشر شده است.

است. با استفاده از  یجزئ یمشکل مرتب ساز کی نیا :گرداند یرا برمk برتر  سندگانینو ای k یینها جهینت یها هیتوص تمیمرحله دوم الگور

تعداد  k شده است و یابیباز سندگانیتعداد کل نو n که ییجا O(n.log(k)) کار را انجام داد، نیتوان ا ی، مheapبر  یراه حل مبتن کی

 O(n)  .برابر است  نیشده است، ا نییتع شیاز پ ابتث کی k ها است. از آنجا که هیتوص

 


