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Abstract: Index terms provided by authors and professional indexers
are used in traditional information retrieval schemes. However, abstracts
ideally contain the core message of a document. This can potentially
give us the opportunities to use the abstracts to automatically extract
index terms. This work is an effort to increase the accuracy of keyword
extraction mechanism by adding a temporal weighting to candidate.
In addition, this work can be used to research trend analysis and
shows where the ongoing research is headed in Iranian Theses and
Dissertations (TDs). To achieve the aforementioned objectives, we
studied on more than 500 samples in different engineering research
area from 50 different universities 1) the correlation between the authors
and professional indexers keywords. We observed only 8% similarity
between these two indices. 2) We studied the correlation between
the index terms and words in abstract and title. We found that 40% of
author keywords are extracted from first 20% of the abstract (This figure
changes to 45% for professional indexer) and 24% from the second 20%
(19% from the next 20%) This finding can be further used to narrow
down the input dimensions for the various machine learning schemes for
automatic keyword extraction. 3) Using some classification schemes it
can be perceived that the most of the ongoing research in Iran is headed
toward neural network and optimization.
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مقاله برای اصالح به مدت  21روز نزد پدیدآوران بوده است.
فصلنامه | علمی پژوهشی

چكيــده :نمایههــا و چکیدههــای یــک متــن خالصــهای از متــن را در اختیــار
خواننــده قــرار میدهنــد .پــس ،میتــوان از آنهــا بــرای درک ســریع و بازیابــی
ســند اســتفاده کــرد .از آنجــا کــه بخــش عمــدهای از فعالیتهــای علمــی فارســی
در کشــور ایــران را پارســاها تشــکیل میدهنــد ،در ایــن پژوهــش نمایهســازی
پارســاها از دو دیــدگاه نویســندة پارســا و نمایهســاز حرفــهای مــورد بررســی
قــرار خواهــد گرفــت .ســپس ،ایــن نمایههــا بــا عنــوان پارســاها مــورد بررســی
قــرار میگيرنــد تــا میــزان انطبــاق بــا کلیدواژههــای عنوانــی بهدســت آیــد .از
ســوی دیگــر ،بــا بررســی کلــی مجموعــهای از نمایههــا و چکیدههــا عــاوه بــر
قابلیــت بهبــود در بازیابــی اطالعــات بــرای محقــق ،حــوزة فعالیتــی کــه بیشــتر
اســناد بــر روی آن تمرکــز کردهانــد ،مشــخص میشــود .عــاوه بــر آن ،در
ایــن پژوهــش وجــود نمایههــا و توزیــع آنهــا در چکیــده بررســی ميشــود .از
توزیــع کلیدواژههــا در چکیــده میتــوان در اســتخراج خــودکار کلیدواژههــا
از چکیــدة پارســاها در کارهــای آتــی اســتفاده نمــود .ایــن پژوهــش بــر روی
پارســاهای موجــود در پایــگاه داده «پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات
ایــران» کــه منبــع گــردآوری پارس ـاهای فارســی اســت ،انجــام شــده اســت .روش
پژوهــش بــه ایــن صــورت اســت کــهبعــد از گــردآوری دادههــا ،پارسـاهایی کــه
اطالعــات کافــی ندارنــد ،پاالیــه شــده و بقیــة «پارســاها» توســط برنامــهای کــه
بــرای پــردازش متــن چکیــده و نمایههــای پارســاها نوشــتهایم ،مــورد تحلیــل
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كليدواژهها :نمایهسازی ،کلیدواژه ،توصیفگر ،توزیع کلیدواژه ،تمرکز فعالیت پژوهشی
 .1مقدمه

امــروزه ،بهخاطــر تولیــد حجــم زیــاد مســتندات و بزرگشــدن پایــگاه دادههــای

نیمهســاختیافته و غیرســاختیافته ،امــکان بررســی تکتــک ایــن ســندها بــرای پیــدا کــردن

اطالعــات مــورد نیــاز توســط کاربــر و محقــق امــری بســیار دشــوار ،زمانبــر و در عمــل ،نشــدنی
اســت .حتــی در محیــط وب ،باآنکــه موتورهــای جســتوجو ابزارهــای ارزشــمندی را بــرای
بازیابــی اطالعــات در اختیــار کاربــر قــرار میدهنــد ،امــا در بســیاری از مــوارد ممکــن اســت نتواننــد

نتایــج مؤثــری ارائــ ه نماینــد ( .)Carpineto et al. 2009در بعضــی مــوارد موتورهــای جســتوجو

افــراد را بــه صفحاتــی هدایــت میکننــد کــه از نظــر معنایــی ارتبــاط زیــادی بــا کلمــات مــورد

جسـتوجو ندارنــد .بنابرایــن ،بــرای دســتیابی بــه نتایــج مؤثــر ،روشــي مــورد نیــاز اســت تــا کاربــر

نیــاز نداشــته باشــد تمــام صفحــة وب ،ســند و یــا بخــش بزرگــی از آن را مــورد مطالعــه و بررســی
قــرار دهــد ،بلکــه بتوانــد بــا صــرف کمتریــن زمــان ،اســنادی را کــه ارتبــاط بیشــتری بــا موضــوع

و محتــوای کاری او دارد ،پیــدا کنــد .کلیــدواژه ،کلمــه و یــا مجموعــة کلماتــی اســت کــه یــک
مفهــوم عمیــق و خالص ـهای از متــن را ارائــه میکنــد و نیــز منجــر بــه بازیابــی اطالعــات خواهــد

شــد( .)Hulth 2003; Rose et al. 2010در ایــن مقالــه منظــور مــا از توصیفگــر ،کلمــه یــا مجموعــة
کلماتــی اســت کــه توســط نمایهســاز بــرای نشــاندادن محتــوای متــن بــرای نمایهکــردن آن متــن

انتخــاب میشــود .نمایــه نیــز کلمــه یــا کلماتــی اســت کــه توســط نمایهســاز و یــا نویســندة متــن
بــرای نمایهکــردن و نشــاندادن محتــوای ســند مــورد انتخــاب قــرار میگیــرد .بنابرایــن ،میتــوان

بــا انتخــاب کلیدواژههــا و توصیفگرهــای مناســب سیســتمی بــا بازیابــی مناســبتر در اختیــار

داشــت .در ایــن پژوهــش نیــز بــه بررســی و تجزیــهو تحلیــل آنهــا خواهیــم پرداخــت.
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قــرار خواهنــد گرفــت .ســپس ،اطالعــات بهدسـتآمده بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی شــرح داده خواهــد
شــد .بررســی انجامشــده در ايــن پژوهــش نشــان داده اســت کــه عمومــاً نمایههــای انتخابشــده
(بیــش از  60درصــد) توســط نویســنده و نمایهســاز حرفــهای از  40درصــد ابتدایــی چکیــده انتخــاب
شــدهاند .دیگــر تحلیلهــای آمــاری ایــن پژوهــش نشــان میدهنــد کــه میــزان انطبــاق بیــن توصیفگرهــا
و کلیدواژههــا  8درصــد اســت .ایــن اختــاف نشــاندهندة میــزان تفــاوت نظــر زيــاد بیــن نویســندگان
پارســاها و نمایهســازان اســت .بــا بهرهگیــری از ایــن اختــاف و بــا تجمیــع کلمــات و غنیکــردن
کلیدواژههــای سیســتم بازیابــی اطالعــات میتــوان در بهبــو د بازیابــی اطالعــات نیــز اســتفاده کــرد.

تحلیل توزیع و تمرکز کلیدواژههای پایاننامهها و رسالهها و میزان تطابق با توصیفگرها ،عنوان ،و    |   ...خطیر و گنجهفر

انتخــاب نمایههــای مناســب عــاوه بــر اینکــه در درک خواننــده از متــن بــه او کمــک

میکننــد ،کاربردهــای فــراوان دیگــری نیــز دارنــد .اســتخراج کلیدواژههــا در بعضــی روشهــای

خالصهســازی متــن بهمنظــور اســتخراج ویژگیهــای متــن و وزندهــی بــه کلمــات ،و بــرای تعییــن
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جمــات پراهمیــت مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت (بــرای مثــال نــگاه کنیــد ب ـه (& Chen, Han

 .)Chen 2002; Gupta & Lehal 2010; Kyoomarsi et al. 2008; Litvak & Last 2008از کاربردهــای

دیگــر اســتخراج کلیدواژههــا میتــوان بــه طبقهبنــدی خــودکار متــن (بــرای مثــال ())Zhang 2008
و نظــرکاوی 1بهعنــوان اســتراتژی جســتوجو اشــاره کــرد (بــرای مثــال (& Khan, Baharudin

.))Khan 2009

همانطــور کــه مالحظــه کردیــم ،انتخــاب کلیــدواژه ،کاربــردی و حائــز اهمیــت اســت.

بنابرایــن ،تحلیــل و بررســی نمایههــا کــه از دیــد نویســنده و نمایهســاز بــرای یــک ســند انتخــاب

شــده ،ارزشــمند اســت .بــرای اینکــه یــک سیســتم بازیابــی اطالعــات مناســبی داشــته باشــیم ،نیــاز

بــه درک درســت و مناســبی از روابــط نمایههــا و توزیــع آنهــا در عنــوان و چکیــدة ســند هســتیم.

ایــن اطالعــات میتوانــد بــه طراحــی سیســتمی کــه بهطــور خــودکار کلیدواژههــا را از متــن انتخــاب

کنــد ،یــاری رســاند .از طرفــی دیگــر ،از آنجــا کــه انتخــاب نامناســب کلیدواژههــا مشــکالتی در
بازیابــی اطالعــات بهوجــود م ـیآورد ،توصیههایــی مبنــی بــر عــدم انتخــاب کلیدواژههــا از عنــوان

نیــز شــده اســت تــا در بازیابــی اطالعــات بیشــتر کمــک کنــد .از ایـن رو ،در ایــن تحقیــق بــه بررســی
وجــود یــا نبــو ِد نمایههــای مــورد اســتفاده نویســنده و نمایهســازان در عنــوان پارســا نیــز پرداختــه
خواهــد شــد.

پژوهشهایــی نیــز در خصــوص میــزان انطبــاق ســرعنوانهای موضوعــی بــا عناویــن

کتابهــای منتشرشــده در «کتابخانــة ملــی ایــران» انجــامشــده کــه نشــاندهندة میــزان انطبــاق

 99درصــدی آنهاســت (ابــاذری و پالیزوانــی « .)1391اســکولتز» در پژوهــش خــود نشــان داده

اســت کــه میــزان انطبــاق کلیدواژههــای نویســنده بــه کلیدواژههــای کنترلشــده بســیار بیشــتر از

کلیدواژههایــی هســتند کــه از عنــوان استخراجشــدهاند (« .)Schultz, Schultz & Orr 1965اســتریدر»
نیــز نشــان داده اســت کــه کلیدواژههایــی کــه توســط نویســنده مشــخص میشــوند اطالعــات بســیار

بــاارزش ،اضافــه بــر نمایهســاز در اختیــار قــرار میدهنــد ( .)Strader 2011در ســال  ،2005پژوهشــی

کــه توســط «انصــاری» بــر روی پایاننامههــای پزشــکی فارســی انجــام شــد ،نشــان میدهــد کــه
1. opinion mining
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بیــش از  70درصــد کلیدواژههــای عنــوان و توصیفگرهــا بــا یکدیگــر مطابقــت دارنــد (Ansari

 .)2005پژوهشــی کــه توســط «قنواتــی» بــر روی مقالههــای «اریــک» و «مندلــی» انجــام شــد ،نشــان

میدهــد کــه میــزان شــباهت بیــن کلیدواژههــای نمایهســاز و نویســنده حــدود  4درصــد اســت
و تطابــق آن بــا مجلههــای داروســازی کــه در «مدالیــن» نمایهســازی شــدهاند ،پژوهشــی انجــا م

شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه  4/7درصــد مقالههایــی کــه بازیابــی شــده بودنــد
از اصطالحــات «مــش» اســتفاده نکردهانــد و بهطــور کامــل نمایــه نشــده بودنــد .پژوهــش نشــان داد

کــه میانگیــن واژههــای «مــش» بــهازای هــر مقالــه  0/9بــوده اســت .در حــدود  52درصــد از میــان

مقالههایــی کــه در ژورنالهــای داروســازی نمایــه شــده بودنــد نیــز بهطــور کلــی از واژههــای

«مــش» اســتفاده نکــرده بودنــد ( .)Minguet et al. 2015ایــن بــدان معناســت کــه بیــش از نیمــی از
مقالههــای چاپشــده در  10ژورنــال برتــر حتــی بــدون اســتفاده از یــک واژة «مــش» نمایــه شــدند.

«کیــپ» در پژوهــش خــود بــه بررســی نمایهســازی محتــوای آنالیــن از ســه دیــدگاه گــروه

خواننــدگان ،نویســندگان و نمایهســازان حرفــهای پرداختــه اســت .میــزان انطبــاق بیــن کلیــدواژة
نویســنده و برچســبهای خواننــدگان مقالــه و کلیدواژههــا  33درصــد ،میــزان انطبــاق بیــن

توصیفگرهــا و برچســبها  16درصــد و میــزان انطبــاق بیــن کلیدواژههــا و توصیفگرهــا 19

درصــد بــوده اســت« .مــارگارت» در پژوهــش خــود بــه مقایســة بیــن کلیدواژههــا ،توصیفگرهــا
و برچســبهایی کــه توســط کاربــران داده شــده ،پرداختــه اســت و برچســبها و نمایههــای

پرکاربــرد را مشــخص نمــوده و میــزان آنهــا را بــهازای هــر مقالــه نشــان داده اســت (.)Kipp 2011
از طرفــی ،وی در پژوهــش دیگــر خــود نشــان داده اســت کــه اگرچــه بســیاری از برچس ـبها بــا
کلیدواژههــا و توصیفگرهــا شــباهت دارنــد ،امــا بهطــور کلــی بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند (Kipp

.)2006

در پژوهــش دیگــری کــه «بنیاقبــال و پیرهــادی» بــر روی پارســاهای فارســی انجــا م داده،

واژههــای عنــوان و چکیــده بــا توصیفگرهــای تعیینشــده در نمایــة «ســازمان اســناد و کتابخانــة ملــی
ایــران» را مقایســه کردهانــد .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه میــزان مطابقــت واژههــای عنــوان

بــا توصیفگرهــای موجــود در نمای ـة «ســازمان»  47درصــد و میــزان مطابقــت واژههــای چکیــده بــا
توصیفگرهــا  53/5درصــد بــوده اســت ()1390

در پژوهــش حاضــر ابتــدا رابطــة بیــن کلیدواژههــاي نویســنده و نمایهســاز بررســی خواهــد

شــد .ســپس ،نمایههایــی کــه بیشــترین تکــرار را دارنــد ،مشــخص میشــوند و نشــان داده میشــود
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( .)Ghanavati et al 2018در ســال  ،2015بــرای بررســی ســرعنوان موضوعــی پزشــکی ()MeSH
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کــه چــه میــزان از نمایههــا در عنــوان و چکیــدة پارس ـاها قــرار دارنــد .در ادامــه ،پارس ـاهایی کــه
بیشــترین نمایــه را دارنــد ،مشــخص خواهنــد شــد .در انتهــا نیــز توزیــع کلیدواژههــا و توصیفگرهــا

در داخــل چکیــده مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.
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 .2هدف و سؤاالت پژوهش

انتخــاب کلیــدواژه و نــگارش چکیــده بــرای یــک متــن علمــی میتوانــد متخصصــان و

پژوهشــگران را در بازیابــی و درک بهتــر متــن یــاری کنــد .تجربــه نشــانداده اســت کــه نظــرات
نویســندة ســند و نمایهســازان در انتخــاب نمایــه بــرای یــک ســند متفــاوت اســت .بنابرایــن ،میتــوان

نتیجــه گرفــت در صورتیکــه از یکــی از ایــن نــوع نمایههــا در سیســتم بازیابــی اطالعــات اســتفاده

شــود ،کارایــی آن سیســتم کاهــش مییابــد .بنابرایــن ،مطالعــة رابطــه بیــن ایــن دو میتوانــد در
بازیابــی اطالعــات بســیار مفيــد باشــد .از طرفــی دیگــر ،در نمایهســازی خــودکار کــه توســط رایانــه

صــورت میگیــرد ،خصوصیتهــای ظاهــری و آمــاری یــک متــن اولیــن ویژگیهایــی هســتند
کــه توســط یــک سیســتم رایان ـهای مــورد بررســی و تحلیــل قــرار میگیرنــد .هــدف از انجــام ایــن

پژوهــش بهدســت آوردن ،بررســی ،و تحلیــل ایــن اطالعــات آمــاری اســت تــا عــاوه بــر اینکــه
معایــب در انتخــاب نمایــه و نــگارش چکیــده کشــف شــود ،اطالعاتــی نیــز در خصــوص نحــوة
انتخــاب کلیدواژههــا ارائــه شــود کــه ایــن اطالعــات میتواننــد در طراحــی سیســتمی بــرای

اســتخراج خــودکار کلیدواژههــا مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد .مهمتریــن ســؤاالت ایــن پژوهــش

عبارتانــد از:

رابطه و الگوی کلیدواژههای انتخابی نویسنده و نمایهساز چگونه است؟
تمرکز تحقیقات بیشتر بر روی چه موضوعاتی است؟

چه میزان کلیدواژههای انتخابی دانشجو در عنوان پارسا قرار دارند؟
توزیع کلیدواژهها در چکیده بهچه صورت است؟
 .3روش پژوهش
 .1-3نحوة انتخاب رساله ،تعداد پارساها

بــرای انجــام ایــن تحقیــق ،از پارسـاهای فارســی بیــن ســالهای  1390تــا  1393کــه در ســامانة

«گنــج ایرانــداک» ثبــتشــدهاند ،اســتفادهشــده اســت .یکــی از معیارهــای انتخــاب پارســاها

وجــود کلیدواژههــای نویســندة پارســا و نمایهســاز حرفـهای بــوده اســت .از آنجــا کــه رکوردهــای
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رشــتههای مهندســی در بیــن ایــن رکوردهــا بیشــتر بودنــد ،از بیــن پارســاهای بازیابیشــده تنهــا

پارس ـاهای رشــتة مهندســی انتخــابشــدهاند .تعــداد ایــن پارســاها  742عــدد هســتند .پارس ـاهای

انتخابشــده میبایســت شــامل مــواردی همچــون چکیــده ،کلیدواژههــای نویســنده ،و توصیفگرهــا
یکســان نبودنــد ،پارســاهایگرایشهــای مهندســی کــه تعــداد بیشــتری بودنــد ،انتخابشــدهاند.

پارســاهای گرایشهــای مهندســی انتخابشــده شــامل رشــتههای مهندســی بــرق ،مهندســی
مکانیــک و مهندســی عمــران هســتند.

 .2-3تحلیل دادهها

ش و تحلیــل ،پارســاهای مهندســی را کــه در بیــن ســالهای  1390تــا
بــرای انجــام پــرداز 

 1393در ســامانه «گنــج» بــه ثبــت رســیدهاند ،در یــک فایــل «اکســل» ذخیــره کردیــم .هــر رکــورد
از دادههــای ذخیرهشــده در نهایــت ،شــامل حداقــل عنــوان ،چکیــده ،کلیــدواژه نویســنده ،توصیفگــر

نمایهســاز ،و فیلــد تحصیلــی اســت .بــرای انجــام تحلیلهــای آمــاری از زبــان برنامهنویســی #C
اســتفادهشــده اســت .مهمتریــن تحلیلهــای بهکاررفتــه در ایــن بخــش شــامل مــوارد زیــر اســت:
میزان اشتراک نمایههای نویسنده و نمایهساز؛

تعداد نمایههای استفادهشده در هر رشته توسط نویسنده و نمایهساز؛

نمایههــای پرتکــرار (و بهتبــع آن موضوعاتــی کــه تمرکــز بــر روی آنهاســت) و عناویــن
پارســاهای دارای نمایههــای پرتکــرار؛

توزیع نمایههای استفادهشده در عنوان و چکیده.
 .4یافتهها

در ایــن بخــش یافتههــای پژوهــش بــر اســاس ترتیــب پرس ـشهای پژوهــش ارائــه میشــود.

از بیــن پارس ـاهایی کــه در ســالهای  1390تــا  1393در پایــگاه «گنــج» ثبــتشــدهاند ،تنهــا 1984
پارســا دارای هــم کلیــدواژه و هــم توصیفگــر هســتند .از بیــن این  1984پارســا 742 ،پارســا مهندســی

بــوده و از بیــن آنهــا  527پارســا در رشــتههای مهندســی بــرق ،مهندســی مکانیــک ،و مهندســی
عمــران هســتند .جــدول  ،1ایــن اطالعــات را بهصورتــی جزئیتــر نشــان میدهــد:
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باشــند .از آنجــا کــه پارس ـاهای رشــتههای مهندســی در ایــن مجموعــه از نظــر تعــداد بــا یکدیگــر
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جدول  .1پایگاه داده موجود

تعداد رساله

1984

742

204

136

187

527

67

28

33

41

50

تعداد دانشگاه 98
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کل رشتهها

رشتههای مهندسی

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

مهندسی عمران

سه رشته

در مجمــوع ،از  527پارسـ ا کــه از ســه رشــتة مهندســی عمــران ،مکانیــک ،و بــرق در جامعــة

آمــاری انتخــابشــدهاند ،نتایجــی بــ ه شــرح زیــر حاصــل گردیــد :در ســؤال اول مطــرح شــده
اســت کــه رابطــه و الگــوی کلیدواژههــای انتخابــی نویســنده و نمایهســاز چگونــه اســت؟ نتایــج

بهدســتآمده نشــان داده اســت کــه بهطــور متوســط بــرای هــر پارســا  3/2کلیــدواژه توســط

نویســنده و  7/3توصیفگــر توســط نمایهســاز انتخــابشــده اســت .آمــار تعــداد کلیدواژههــا و
توصیفگرهــا در جــدول  ،2آورده شــده اســت:

جدول  .2میزان کل نمایههایی که توسط نویسنده و نمایهساز مورد استفاده قرار گرفتهاند
میزان اشتراک

کل کلمات

نمایهساز

نویسنده

 300کلمه =  8درصد

3833

2560

1573

کلمات یکتا

-

5583

3864

1719

کل کلمات

-

7.27

4.86

2.98

میانگین کلمات یکتا در هر رساله

-

10.59

7.33

3.26

میانگین کل کلمات در هر رساله

دیگــر نتایجــی کــه در راســتای ایــن تحقیــق بهدســت آمــد ،نشــان میدهــد کــه از بیــن پنــج

پارســایی کــه بیشــترین نمایههــا را دارنــد ،ســه پارســا متعلــق بــه رشــتة عمــران هســتند .از طــرف

دیگــر ،از بیــن پنــج پارســایی کــه بیشــترین توصیفگـر را دارنــد ،ســه پارســا متعلــق بــه رشــتة عمــران
و پارســاهای عمــران بیشــترین کلیدواژههــا را (کــه توســط نویســندة متــن تخصیــص دادهشــدهاند)

بــه خــود اختصــاص دادهانــد .جــداول مربــوط بــه ایــن نتایــج در پیوســت آمــده اســت.

دیگــر نتایــج بهدســتآمده نشــان میدهــد کــه رشــتة عمــران بیشــترین اشــتراک بیــن

کلمــات کلیــدی و توصیفگرهــا را داشــته اســت؛ بهصورتــی کــه از بیــن ده پارســایی کــه بیشــترین

اشــتراک بیــن کلیدواژههــا و توصیفگرهــا را دارنــد شــش پارســای آن متعلــق بــه رشــتة عمــران
اســت .ایــن امــرمیتوانــد نشــاندهندة همفکــری بیــن نویســندگان و نمایهســازان باشــد .جــدول

مربــوط بــه ایــن موضــوع در پیوســت آمــده اســت .بیشــترین اشــتراک بیــن نمایهســاز و نویســنده
417
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 75درصــد اســت.

ح شــده اســت کــه تمرکــز تحقیقــات ،بیشــتر بــر روی چــه موضوعاتــی
در ســؤال ســوم مطــر 

اســت؟ همانطــور کــه میدانیــم ،کلیدواژههــا نماینــدة ســند هســتند .جــدول  ،3پرتکرارتریــن
توصیفگــر بیشــترین کلماتــی کــه توســط نویســنده ،توصیفگــر و بهطــور کلــی ،مــورد اســتفاده قــرار
گرفتهانــد ،بهصــورت زیــر اســت:

جدول  .3پرتکرارترین نمایهها
توصیفگرهای پرتکرار

کلیدواژههای پرتکرار

تکرار

تکرار

-

نمایههای پرتکرار

تکرار

-

 -بهینهسازی

15

شبکة عصبی

40

 -شبکة عصبی

27

13

بهینهسازی

36

 -روش اجزای محدود

23

 شبکة عصبی (شبکة عصبیمصنوعی)

روش اجزای محدود 25

 -بهینهسازی

21

 -الگوریتم ژنتیک

8

شبیهسازی

20

 -شبیهسازی

18

 -نانوسیال

8

الگوریتم ژنتیک

17

 -انتقال گرما

17

 -انتقال حرارت

5

انتقال گرما

17

 -بتن مسلح

15

 -شبیهسازی

4

در بیــن ایــن پارسـاها نویســندگان در  102پارســا تنهــا یــک کلیــدواژه و در  62پارســا تنهــا دو

کلیــدواژه بــه پارس ـاهای خــود اختصــاص دادهانــد .نمایهســاز نیــز بــرای هیــچ پارســایی کمتــر از 4
کلیــدواژه اختصــاص نــداده اســت و بهطــور کلــی ،تقریبـاً همــة پارسـاها بیــش از  6نمایــه را دارنــد.

جــدول  ،4تعــداد پارس ـاها را بــرای هــر تعــداد نمایــه نشــان میدهــد.

جدول  .4تعداد پارساها بهازای کلیدواژهها و توصیفگرها

418

تعداد واژگان نمایه
(کلیدواژه ،توصیفگر یا کل
نمایهها) که به یک رساله
تخصیص دادهشده است.

تعداد پارساها (نمایهشده
توسط نویسنده) کلیدواژه

تعداد پارساها (نمایهشده
توسط نمایهساز) توصیفگر

مجموعه نمایهها (مجموع
کلیدواژهها و توصیفگرها)

1

102

0

0

2

62

0

0

3

65

0

0

4

223

5

0
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5

53

44

1

6

16

106

16

7

1

154

39

8

5

116

77

9

0

59

92

10

0

31

102

11

0

8

82

12

0

2

49

13

0

0

35

14

0

1

4

15

0

1

24

بیش از 15

0

0

6
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تعداد واژگان نمایه
(کلیدواژه ،توصیفگر یا کل
نمایهها) که به یک رساله
تخصیص دادهشده است.

تعداد پارساها (نمایهشده
توسط نویسنده) کلیدواژه

تعداد پارساها (نمایهشده
توسط نمایهساز) توصیفگر

مجموعه نمایهها (مجموع
کلیدواژهها و توصیفگرها)

در جــدول  5 ،4پارســا بیشــترین تعــداد کلیــدواژگان را دارنــد و در  102پارســا ،نویســنده تنهــا

یــک کلیــدواژه بــه آن اختصــاص داده اســت .از جــدول  ،4میتــوان مشــاهده نمــود کــه  65درصــد
از پارســاها بیــن  3تــا  5کلیــدواژه دارنــد .در جــدول  ،7عنوانهــای ایــن پارســاها آورده شــده

اســت .ایــن جــدول نشــان میدهــد کــه بیشــترین کلیدواژههــا بــرای پارسـاهای رشــتة بــرق هســتند.

معیــار دیگــری کــه بــرای بازیابــی بهتر اســناد در برخــی انتشــارات ماننــد «الزویر»« ،پروکســت»

و «امرالــد» بــرای انتخــاب کلیــدواژگان پیشــنهاد شــده اســت ،انتخــاب کلماتــی خــارج از عنــوان

بــرای نمایــه اســت .بــرای ســنجش ایــن پارامتــر کلیــدواژگان کــه توســط نویســنده و نمایهســاز

انتخــابشــدهاند ،بــا کلمــات عنــوان پارســا مقایســه شــدهاند.

ســؤال ســوم پژوهــش مطــرح میکنــد کــه چــه میــزان کلیــدواژة انتخابــی دانشــجو در عنــوان

پارســا قــرار دارنــد؟ جــدول  ،5نشــان میدهــد کــه از بیــن  527پارســای مــورد بررســی حــدودا ً
کلیدواژههــای  53پارســا ( 10درصــد پارســاها) بــا عنــوان انطبــاق کامــل داشــتهاند و در 232

پارســا ،کلیدواژههــای آنهــا از عنــوان اســتخراجنشــده اســت .از طــرف دیگــر ،در  138پارســا
هیــچ توصیفگــری از عنــوان اســتخراجنشــده و توصیفگرهــای هیچیــک از پارس ـاها ک ً
ال از عنــوان

اســتخراجنشــده اســت (جــدول .)6

419
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جدول  .5میزان اشتراک کلیدواژههای نویسنده با عنوان
میزان اشتراک با عنوان

 0درصد

بین  0تا 25
درصد

بین  25تا 50
درصد

بین  50تا 75
درصد

بین  75تا 100
درصد

تعداد پارساها

232

100

112

30

53

میزان اشتراک با عنوان

 0درصد

بین  0تا 25
درصد

بین  25تا 50
درصد

بین  50تا 75
درصد

بین  75تا 100
درصد

تعداد پارساها

138

253

130

6

0

بــرای تحلیــل دقیقتــر ،میــزان انطبــاق کلیدواژههــا و توصیفگرهــا بــا عنــوان پارســا و چکیــدة

پارســا مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد کــه مشــخص میکنــد نویســنده و نمایهســاز چــه میــزان
از کلمــات داخــل چکیــده و عنــوان اســتفاده کردهانــد .بررســی انجامشــده نشــان میدهــد کــه

در  160پارســا کل کلیدواژههــا از چکیــده و عنــوان اســتخراجشــده اســت (حــدود 30درصــد

پارســاها) .از طرفــی ،جــدول  ،7نشــان میدهــد کــه در  50درصــد از پارس ـاها بیشــتر کلیدواژههــا
از داخــل چکیــده و عنــوان اســتخراجشــدهاند .در جــدول  ،8نشــان دادهشــده اســت کــه میــزان
انطبــاق توصیفگرهــا ،هــم بــا چکیــده و هــم بــا عنــوان یــک درصــد اســت و  6درصــد از پارس ـاها
ک ً
ال توصیفگرهایشــان در چکیــده و در عنــوان نبــوده اســت.
جدول  .7میزان اشتراک کلیدواژههای نویسنده با عنوان و چکیده
میزان اشتراک

 0درصد

بین  0تا 25
درصد

بین  25تا 50
درصد

بین  50تا 75
درصد

بین  75تا 100
درصد

تعداد پارساها

138

253

130

6

0

جدول  .8میزان اشتراک توصیفگرها با عنوان و چکیده
میزان اشتراک

 0درصد

بین  0تا 25
درصد

بین  25تا 50
درصد

بین  50تا 75
درصد

بین  75تا 100
درصد

تعداد پارساها

33

154

247

87

6

از طــرف دیگــر ،رابطــة همبســتگی بیــن تعــداد کلیدواژههــای انتخابــی توســط دانشــجو

و طــول چکیــده و عنــوان پارســا مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن بررســی نشــان داد کــه هیــچ
رابطــة معنــاداری بیــن طــول چکیــده و طــول عنــوان بــا تعــداد کلیدواژههــای انتخابشــده توســط

420
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جدول  .6میزان اشتراک توصیفگرها با عنوان
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دانشــجو وجــود نــدارد و همبســتگی آنهــا برابــر صفــر اســت .بــرای محاســبة ایــن همبســتگی ابتــدا
بردارهــای کلیــدواژه و طــول عنــوان را بــه برنامــه «متلــب» داده و همبســتگی آنهــا را محاســبه

کردیــم کــه بســیار نزدیــک بــه صفــر شــد .در محاســبة همبســتگی در صورتیکــه مقــدار دو بــردار
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برابــر  1شــود ،یعنــی آ ن دو بــردار بــا یکدیگــر رابطــة مســتقیم ،و در صورتیکــه برابــر  -1شــود،

بــدانمعناســت کــه آن دو رابطــة معکــوس دارنــد .در صورتیکــه همبســتگی دو بــردار برابــر صفــر

شــود ،بــدانمعناســت کــه هیــچ رابط ـهای بیــن آ ن دو بــردار وجــود نــدارد .همبســتگی بیــن بــردار
تعــداد کلیدواژههــا و طــول عنــوان نیــز برابــر صفــر شــد.

در ســؤال آخــر پژوهــش بهدنبــال ایــن هســتیم کــه توزیــع کلیدواژههــا در چکیــده ب ـ ه چــه

صــورت اســت؟ بــرای بررســی توزیــع نمایههــا در پارسـاها ابتــدا نمایههایــی کــه در داخــل چکیــده

قــرار دارنــد ،جــداگردیــد .ســپس ،مــکان فیزیکــی آنهــا بــر حســب کلمــة داخــل چکیــده پیــدا

شــد و بــهتعــداد کل کلمــات آن چکیــده تقســیم و در عــدد  100ضــرب گردیــد تــا مشــخص شــود
کــه آن کلمــه در کــدام بخــش از چکیــده قــرار دارد .نتیجــة ایــن توزیــع میتوانــد در طراحــی یــک
سیســتم نمایهســازی ماشــینی بــرای بهدســت آوردن احتمــال بیشــتر وجــود نمایــه در مکانهــای
مختلــف چکیــده مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .از طرفــی دیگــر ،طبــق اســتاندارد «انســی /میــزو»

چکیــده شــامل  5بخــش اســت کــه بهترتیــب عبارتانــد از :هــدف چکیــده ،روششناســی ،نتایــج،

جمعبنــدی ،و اطالعــات اضافــی (.)National Information Standards Organization (NISO) 2010
بنابرایــن ،در صورتیکــه بــرای هــر بخــش تقریب ـاً یــک ســهم مســاوی در چکیــده در نظــر گرفتــه

شــود ،بــا بررســی توزیــع کلیدواژههــا در چکیــده میتــوان حــدودا ً بــه میــزان اهمیــت هــر بخــش

پــی بــرد .همانطــور کــه در جــدول  ،9مالحظــه میشــود ،بیــش از  60درصــد از نمایههایــی کــه

در داخــل چکیــده وجــود دارنــد ،در  40درصــد ابتدایــی چکیــده واقــعشــدهاند.
جدول  .9توزیع نمایهها در چکیده
درصد کلیدواژهها

درصد توصیفگرها

در  20درصد اول چکیده قرار دارند

 40درصد

 45درصد

در  20درصد دوم چکیده قرار دارند

 24درصد

 19درصد

در  20درصد سوم چکیده قرار دارند

 18درصد

 18درصد

در  20درصد چهارم چکیده قرار دارند

 11درصد

 10درصد

در  20درصد پنجم چکیده قرار دارند

 7درصد

 7درصد
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 .5تجزیهو تحلیل یافتهها و جمعبندی

بیشــتر پژوهشهــای پیشــین در زمینــة مقایســة کلیدواژههــا و توصیفگرهــا بــر روی مقــاالت

انجــامشــده اســت .در ایــن پژوهــش بــه بررســی میــزان تشــابه کلیدواژههــا و توصیفگرهــا پرداختــه

کمتــر از  8درصــد اســت .اختــاف ایــن دو نشــاندهندة اختــاف نظــر زیــاد در انتخــاب کلیــدواژه
بــرای متــن بیــن نویســنده و نمایهســاز اســت .بنابرایــن ،نمیتــوان بــهتنهایــی از یکــی در سیســتم

بازیابــی اطالعــات مؤثــر اســتفاده کــرد .از طرفــی ،پژوهشــی کــه «قنواتــی» بــر روی مقالههــای
پایــگاهاطالعاتــی «اریــک» و «مندلــی» انجــام داده ،نشــان داده اســت کــه شــباهت بیــن توصیفگرهــا

و کلیدواژههــا  4درصــد اســت.

همانطــور کــه در جــدول  ،2مشــاهده گردیــد ،تفــاوت کلیدواژههــاي یکتــا و کل کــه

توســط نویســنده انتخــابشــده ،بســیار انــدک اســت و ایــن بــدانمعناســت کــه نویســندههای

مقالــه دایــرة لغــات بســیار متفاوتــی از یکدیگــر دارنــد .میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اســتفادة تنهــا از

توصیفگرهــای نمایهســاز نمیتوانــد کافــی باشــد .بنابرایــن ،اســتفادة هــر یــک بهتنهایــی میتوانــد

باعــث عــدم کارایــی الزم در اســتفاده از کلیدواژههــای نویســنده در بازیابــی اطالعــات شــود.

از طرفــی ،از آنجــا کــه کلیدواژههــا در بازیابــی اطالعــات نقــش کلیــدی دارنــد ،میتــوان

بــا تجمیــع کلمــات و غنیکــردن کلیدواژههــا سیســتمبازیابــی اطالعــات کارآمدتــری بهدســت

آورد .از طرفــی دیگــر ،نشــان داده شــده اســت کــه در  60درصــد رســالههاکلیدواژههــای کمتــر

از  25درصــد آنهــا از عنــوان انتخــاب شــدهاند .نتایــج در جــدول  7نشــان میدهــد کــه حــدود 50
درصــد کلیدواژههــای نویســنده عین ـاً از داخــل چکیــده اســتخراج شــدهاند .در پژوهــش Strader
) (2011نیــز نتیجــة مشــابه  54درصــدی بهدســت آمــده اســت.

در ادامــه ،میــزان اشــتراک نمایههــای استفادهشــده توســط نویســنده و نمایهســاز بــا عنــوان

و چکیــده مــورد بررســی قــرار گرفــت .بررســی انجامشــده نشــان میدهــد کــه کلیدواژههایــی

کــه نویســنده از آنهــا اســتفاده کــرده در  62درصــد از پارس ـاها ،کمتــر از  25درصــد بــا عنــوان

انتطبــاق دارنــد (طبــق جــدول  7حــدود  56درصــد از کلیدواژههــای نویســنده در داخــل عنــوان

وجــود دارنــد) کــه ایــن مقــدار اندکــی کمتــر از یافتــه «انصــاری»در پژوهــش خــود اســت (انتخــاب
 70درصــد کلیدواژههــا از عنــوان) .از طــرف دیگــر 51 ،درصــد از کلیدواژههــای پارســاهای

بررسیشــده بیــش از  75درصــد بــا چکیــده و عنــوان شــباهت دارنــد .در پژوهــش )Strader (2011

نیــز نتیجــه  54درصــدی بهدســت آمــده اســت .ایــن نتایــج نشــان میدهنــد کــه نویســندگان عمومـاً
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و نشــان دادهشــده اســت کــه شــباهت بیــن کلیدواژههــاي نویســنده و توصیفگرهــای نمایهســاز
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اکثــر کلیدواژههــاي خــود را عینــاً از چکیــده انتخــاب میکننــد.

در ادامــه ،نمایههــای پرکاربــرد در رشــتههای عمــران ،بــرق و مکانیــک کــه در پارســاهای

فارســی مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،ارائــهشــده اســت .نتایــج نشــان داد کــه در هــر ســه رشــتة
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عمــران ،مکانیــک و بــرق از نمایههــای شبیهســازی ،بهینهســازی ،شــبکههای عصبــی و الگوریت ـم

ژنتیــک بســیار اســتفادهشــده اســت .از آنجــا کــه کلیدواژههــا نماینــدة یــک ســند هســتند ،اســتفادة

زیــاد از ایــن لغــات بهعنــوان کلمــات میتوانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه تمایــل نویســندگان بیشــتر

بــر روی چــه موضوعــی بــوده اســت ( .)Zhang 2008; Rose et al. 2010بنابرایــن ،از جــدول ،3

میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تمایــل و تمرکــز پارس ـاهای نوشتهشــده در ســالهای  1390تــا 1393
ی بــا اســتفاده از الگوریتمهــای تکاملــی بــوده اســت .از ایــن رو ،میتــوان
بیشــتر بــر روی بهینهســاز 

بهصــورت تقریبــی محــدودة پژوهشهــا را مــورد شناســایی قــرار داده و بــا اســتفاده از ایــن شــناخت
پژوهشهــای انجامشــده در ســطح دانشــگاهی کشــور را بــا نیازهــای صنعــت همســوتر ســاخت.

در انتهــا ،بــه بررســی وضعیــت توزیــع نمایههــا در داخــل چکیــده پرداختــه و نشــان داد ه شــد

ک ـه  64درصــد نمایههایــی کــه در داخــل چکیــده وجــود دارنــد ،در  40درصــد بخــش نخســت
ش پژوهــش
هســتند .ایــن آمــار نشــان میدهــد کــه نویســنده بیشــتر مطالــب خــود را در هــدف و رو 

بیــان میکنــد و بــا اســتفاده از ایــن ویژگــی ،سیســتمهای اســتخراج خــودکار کلیــدواژ ه و یــا
خالصهســازهای متــن میتواننــد بــه کلمــات کاندیــدی کــه بهعنــوان کلیــدواژه از ایــن بخشهــا

اســتخراج میکننــد ،وزن بیشــتری دهنــد.
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شبیهسازی دوبعدی جریان در لولهها

جدول  .3پارساهایی که بیشترین کلیدواژهها را دارند
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پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

جــدول  .4عناویــن و تعــداد کلمــات کلیــدی پارســاهایی که کلمــات کلیــدی و توصیفگرهای

آنهــا بیشــترین میــزان اشــتراک را بــا یکدیگــر دارند
تعداد
توصیفگر

تعداد
کلیدواژه

تعداد کل
کلمات

درصد
اشتراک
با کل
نمایهها

6

4

7

 43درصد  75درصد  50درصد برق

6

4

7

 43درصد  75درصد

6

4

7

 43درصد  75درصد  50درصد عمران

شناسایی و پایش پدیدة گرد
و غبار از دادههای سنجش
از دوری با استفاده از عمق
اپتیکی

6

4

7

 43درصد  75درصد  50درصد عمران

بررسی خوردگی و نفوذ
یون کلر در بتن خودتراکم
حاوی زئولیت و متاکائولین

5

6

8

 38درصد  50درصد  60درصد عمران

تأثیر خصوصیات
هیدرولیکی مصالح سدهای
غیرهمگن بر پایداری آن

7

4

8

 38درصد  75درصد  43درصد مکانیک

تحلیل ویسکواالستیک تنش
تورق در اتصاالت چسبی

5

3

6

 34درصد  67درصد  40درصد برق

تخصیص منابع در شبکههای
چندکاربره رلهای بیسیم
رقابتی با رهیافت نظریه بازی

8

4

9

 34درصد  75درصد  38درصد مکانیک

بررسی فرایند ادغام قطرات
معلق از طریق شبیهسازی
عددی با روشهای حجم
سیال و شبکهی بولتزمن

 50درصد عمران

عنوان رساله

بهبود کیفیت خدمات در
سیستمهای رادیوشناختی با
استفاده از بهینهسازی برخی
کمیتها
تحلیل لرزهای توربینهای
بادی با درنظرگرفتن اثرات
اندرکنش خاک و سازه
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درصد
کلمات
مشترک با
نویسنده

درصد
کلمات
رشته
مشترک با
توصیفگرها

تحلیل توزیع و تمرکز کلیدواژههای پایاننامهها و رسالهها و میزان تطابق با توصیفگرها ،عنوان ،و    |   ...خطیر و گنجهفر

تعداد
توصیفگر

تعداد
کلیدواژه

درصد
کلمات
مشترک با
نویسنده

درصد
کلمات
رشته
مشترک با
توصیفگرها

تعداد کل
کلمات

درصد
اشتراک
با کل
نمایهها

9

 34درصد  75درصد  38درصد عمران

عنوان رساله

8

4

بررسی روش آزمایشگاهی
پاکسازی آلودگی نفتی در
محیطهای آبی (آبهای
زیرزمینی)
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درصد | 38ﺷﻤﺎرة
دورة xx
| 13 xx34 X
بررسی اثرات ساختگاه و
درصد xعمران
درصد 75
9
4
8
تخمین خصوصیات جنبش
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x
نیرومند زمین با استفاده
words: Indexing,
Descriptors,
Keyword Distribution, Research
های میکروترمور
از داده
 Descriptors, Keyword Distribution, Researchو مقایسه نتایج
Indexing,آن باKeywords:
us Area
مدلسازی پروفیل خاک
غربی Focus
Area
(مطالعة موردی :ناحیة
شهر بابل)

خطیر
اشکان
اﻃﻼﻋﺎت
رﺷﺘﺔﻓﻨﺎوري
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
داﻧﺸﺠﻮي در رﺷﺘﺔ
داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي
ﺧﻄﻴﺮ:
اﺷﻜﺎن
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
دﻛﺘﺮي در
1364 1364
ﻣﺘﻮﻟﺪﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺧﻄﻴﺮ:
اﺷﻜﺎن

متولــد  1364دانشــجوی دکتــری در رشــتة مهندســی فنــاوری اطالعــات در

)اﻳﺮاﻧﺪاك( اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان
ﻓﻨﺎوري
ﻋﻠﻮم و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
روﻧﺪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺤﻠﻴﻞاﺳﺖ.
)اﻳﺮاﻧﺪاك(
اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﻨﺎوري
فنــاوری و
ﻋﻠﻮم
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
دردر
اﻳﺮاناســت.
(ایرانــداک)
ایــران
اطالعــات
پژوهشــگاه علــوم و
ﻣﺘﻦﻛﺎوي و دادهﻛﺎوي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

تحلیل روند ،متنکاوی و دادهکاوی از جمله عالیق پژوهشی
است.اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲویوي
ﻣﺘﻦﻛﺎوي و دادهﻛﺎوي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ

سهیل گنجهفر

ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻨﺠﻪﻓﺮ :ﻣﺘﻮﻟﺪ  1349داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﺑﺮق ﻛﻨﺘﺮل
متولــد  1349دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة بــرق کنتــرل اســت.

رﺷﺘﺔ ﺑﺮق
ﻣﺪرك
اﻛﻨﻮنﻣﺘﻮﻟﺪ
ﮔﻨﺠﻪﻓﺮ:
ﺳﻬﻴﻞ
دﻛﺘﺮي ازدرﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺑﺮق اﺳﺖ.
ﺳﻴﻨﺎ ،ﮔﺮوه
داراي ﺑﻮﻋﻠﻲ
1349داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ.
ایشــان هماکنــون اســتاد تمــام دانشــگاه بوعلیســینا ،گــروه بــرق اســت.

کاوی.
داﻧﺸﮕﺎهاﺳﺖ
ﻛﺎوي
ﺗﻤﺎمﻣﺘﻦ
ﻣﺎﺷﻴﻦ و
اﻳﺸﺎن،
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪيﻫﺎي
است.ﺳﻴﻨﺎ ،ﮔﺮوه ﺑﺮق اﺳﺖ .از
ﺑﻮﻋﻠﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮياﺳﺘﺎد
هایاﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎنیﻫﻢ
اﺳﺖ.
ن
ماشین و مت
یادگیری
ایشان،
عالقمند
از جمله

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪيﻫﺎي اﻳﺸﺎن ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻣﺘﻦﻛﺎوي اﺳﺖ.
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