به نام خدا

خالصه گزارش براي پژوهشگران

طراحي و پياده سازي آزمايشي موتور سامانه هوشمند استخراج پژوهشگران مشابه
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جالل الدين نصيری
معرفي پژوهش

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات با جمعآوری و پردازش تمام پایاننامهها و رسالههای وزارت علوم ،تحقیقاات و
فناوری از جایگاه ممتاز و روبه رشدی برای دانشجویان ،اساتید و مدیران برخوردار شده اسا  .ارائاه ساروی هاای
ارزش افزوده برای سیاس گذاران و تصمیم گیرندگان حوزه علم و فناوری و امکان تجاری ساازی دانا
تثبی نق

مرجعی پژوهشگاه میتواند مفید باشد .اساتررا ترصا

پژوهشاگران ،مطالعاه روناد فعالیا

پژوهشگران ،پژوهشگر در یک نگاه نمونه ای از سروی های ارزش افزوده با محوری
در پایگاه داده ثب

ایرانداک ،یک پژوهشگر مشر

چند امالئی بودن برخی نامها ،عدم دق
برد .از طرف دیگر تا زمانی که زیرساخ

در جها
علمای

پژوهشگرمیباشد.

به اشکال مرتلف در پایگاه داده ثب شده اس  .دالیلی مانند

دانشجو ،غلطهای امالئی را میتوان برای عل

گوناگونی نام پژوهشگر نام

یکتاسازی پژوهشگران ترمیم نگاردد طراحای و پیاادهساازی ساامانههاای

ارزش افزوده در حوزه پژوهشگران با شکس

روبرو خواهد شد.

با توجه به تعداد باالی پژوهشگران ،در این طرح پژوهشی ابتدا با استفاده از روشهای زبانشناسی رایانشی و مفااهیم
کالن داده یک معماری برای استررا پژوهشگران مشابه طراحی میگردد و در ادامه نسره آزمایشی آن پیادهسازی
خواهد گردید .این طرح پژوهشگران مشابه را فقط با تطابق هوشمند رشتهای (ساختاری) بررسای خواهاد کارد و در
حوزه معنایی ورود نرواهد کرد.

روش پژوهش
1

ایجاد سامانههای متعدد تحلیل داده بر مبنای دادههای مردوش و ناسازگار نتیجه مورد نظر را در پی نرواهد داش .
بنابراین اولین قادم در طراحای و پیاادهساازی ساامانههاای ارزش افازوده در حاوزه پژوهشاگران ایجااد زیرسااخ
یکتاسازی پژوهشگران میباشد .این مرحله که جزو استراتژی پاک سازی داده 2نیز میباشاد در بعیای از ساناریوها
بسیار سر

و پیچیده میباشد .به طور کلی موارد ذیل را برای ضرورت و اهداف طرح میتوان نام برد:

 تحلیل اقالم اطالعاتی قابل اتکا برای یکتاسازی پژوهشگران
 بررسی و توسعه آزمایشی الگوریتم تطبیق تقریبی رشته
 با توجه به حجم باالی پژوهشگران ( حدود  700هزار پژوهشگر) چگونه با هرس هوشمندانه و تکنیک های
پردازش موازی در زمان کارا ،الگوریتم اجرا شود.
يافتهها
تعداد  30هزار پژوهشگر تکراری استخراج گرديد و برای استفاده و تميزسازی به گروه مربوطه تحويل داده شده
است.
نتيجه گيري و پيشنهادها

همانطور که فصل های پیشین اشاره شد ،عدم وجود اقالم اطالعاتی مفید مانند شماره شناسنامه ،نام پدر ،محل تولد و
غیر معتبر بودن شناسه ملی ،سازمان پژوهشگر( با توجه به اینکه سازمان مستند ثب شده اس ) فرایناد اعتبارسانجی و
یگانهسازی پژوهشگران مشابه را با چال

روبرو ساخته اس .

از طرف دیگر الگوریتم باه کاار رفتاه باا اساتفاده از تکنیاک هاای ماوازی ساازی موفاق شاده اسا

از جنباه متنای

پژوهشگران مشابه را به خوبی استررا و معرفی کند .به نظر میرسد استفاده از نیروی انسانی در کنار موتور توساعه
داده شده آزمایشی یک رهیاف

مناسب برای بهبود کیفی

اطالعات پژوهشگران میباشد.

از طرف دیگر دو پژوهشگر میتوانند داری نام و نام خانوادگی دقیقا برابر بوده ولای ذاتاا دو فارد مجازا باشاند .ایان
موضوع در دامنه طرح نبوده ولی در حین اجرای طرح پژوهشی نمونههایی برخورد شده اس .
با توجه به تجزیه و تحلیلهای دادگان مرتبط با پژوهشگران ،به نظر می رسد برای بهبود کیفیا
اقدامات ذیل باید انجام پذیرد .برای بهبود کیفی

داده معموال در دو بر

فعالی

اطالعاات مجموعاه

انجام میگردد ،افازای

کیفیا

inconsistent
Data cleansing

1
2

ورود داده و افزای
پیشنهادات افزای

کیفی دادگان ثب شده که در ادامه پیشنهادات برای هر دو بر

ارایه شده اس .

کیفی دادگان پژوهشگر در زمان ورود اطالعات:

 طراحی فرمهایی که اطالعات بیشتر و مفیدتری از پژوهشگر در ساامانه ثبا

دریافا شاود .باه طاور مثاال

جنسی  ،محل تولد و شماره شناسنامه بسیار ضروری میباشد.
 اضافه نمودن کنترلهایی مفهومی که از ورود اقالم اطالعاتی نادرس

جلاوگیری گاردد .باه طاور مثاال در

قسم نام فارسی عدد یا کد ملی از جنبه ساختاری بررسی گردد.
 طراحی ثب
پیشنهادات افزای

اقالم اطالعاتی برای سازمان وابسته پژوهشگر نه سازمان وابسته به پایان نامه ،رساله.
کیفی دادگان پژوهشگر پ

از ثب

اطالعات:

 استفاده از موتور آزمایشی توسعه داده شده در کنار نیروی انسانی
 در صورت امکان افزودن اطالعات دیگر پژوهشگران از پایگاه داده دیگار مانناد اطالعاات اعیاای هیاات
علمی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ،نتایج استررا شده بهبود چشمگیری خواهد داش .

