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 - 8دانشجوی دکتری مهندسي صنایع ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 - 2دانشیار ،مهندسي صنایع ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 - 8دانشجوی کارشناسي ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

چكيده
مقاالت نمایه شده در مؤسسه اطالعات علمي )ISI( 8یکي از معتبرترین شاخصهای سنجش علم و فناوری ميباشد که طبقهبندی موضوعي آنها یکي از چالشهای
بزرگ مدیریت فناوری است .در این مقاله سعي شده است با استفاده از یک روش نوین متنکاوی 2به نام  ، SUTCمقاالت متخصصان ایراني در حوزه فناورینانو که
در مجالت  ISIنمایه شدهاند دستهبندی شوند .این دستهبندی مي تواند معیاری مناسب برای سیاستگذاران در شناخت توانمندیهای کشور در زمینههای مختلف
تحقیقاتي فناورینانو قرار گیرد .در این راستا ،ابتدا استانداردهای معتبر در فناوری نانو با یکدیگر ادغام شده و طبقهبندی جامعي برای نانومواد حاصل گردیده است.
سپس ،با استفاده از روشهای بازیابي اطالعات 8و متنکاوی ،مقاالت بدون دانش پیشین از برچسب دستهها به طور هوشمند دستهبندی شدهاند .به منظور ارزیابي
روش طراحي شده ،دستهبندی هوشمند مقاالت با دستهبندی مقاالت بهوسیله خبرگان حوزه نانو مقایسه شده است .نتایج ،حاکي از صحت مناسب روش ارائه شده
است.
کليدواژهها :علمسنجي ،فناوری نانو ،متنکاوی ،طبقهبندی متون ،خوشهبندی ،معیار سیلوئت

 - 1مقدمه

دورهای ده ساله ( ) 8991- 2112اتفاق افتاده  ]2و به تأیید مراجعهي

8

نظیر ) 2111( Natureرسیده است  ،]1آمار منتشره از سوی سهتاد

توسعه فناوریها ی نوین و دستیابي بهه اقتصهاد دانهایي محهور در

ویژه توسعه فناوری نانو ه دفتهر همکهاریههای فنهاوری ریاسهت

سالهای اخیر مورد توجه سیاست گذاران و مسئوالن کشور بهوده و

جمهوری ایران  -حاکي از افزایش تعداد مقاالت  ISIمنتشهره بهه -

جزو اهداف برنامه چهارم توسعه قهرار گرفتهه اسهت  .]8یکهي از

وسیله متخصصان ایراني در این حوزه از  9مقاله در سال  2111بهه

معیارهای ارزیابي فعالیتهای مراکز علمي و پژوهشهي ،مقهاالت و

 771مقاله در سال  2111است  .]6فناوری نانو ،فناوری ساخت و

متون علمي منتشر شده از سوی این مراکز اسهت  .]8 ،2عهالوه بهر

کنترل فرایندها در ابعاد ملکولي است  .]7رشد و توسعه این فناوری

رشد  8111درصدی تولید مقاالت بهوسیله متخصصان ایراني که در

در برنامهها ی سوم و چهارم توسعه در قالب سند راهبرد آینده توسعه

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmehdi.sepehri@modares.ac.ir :

فناوری نانو در اولویت دولت قرار گرفته است .بررسي حوزه فعالیت

1. Institution of Scientific Information
2. T ext Mining
3. Information Retrieval

و تعیین جهت گیری دستاوردهای علمي و فناورانه مراکهز علمهي و
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روشی نوین برای دستهبندی هوشمند متون علمی (مطالعه موردی مقاالت فناوری نانو متخصصان ایران)

پژوهشي کشور در حوزه نانو یکي از برنامههای سند راهبرد آینهده

فییاد  1و همکارانش ( ،) 8996کشف دانش ،فرایند غیربدیهي تشخیص

توسعه فناوری نانو است که منجر به ایجاد دانشي عمیق در رابطه با

الگوهای معتبر ،نو ،مفید و در نهایت قابل درک در دادههاست .]88

زمینه کاری متخصصان ،مراکز پژوهشي و در نتیجه جامعهه علمهي

فرق دادهکاوی با متنکاوی این است که در متنکاوی الگوها از متن

کشور در این حوزه خواهد شد .]1

زبان طبیعي استخراج مي شوند درحالي که دادهکهاوی الگوهها را از

یکي از کاربردیترین روشهای ارزیابي توسعه علم و فناوری

پایگاهها ی داده ساختیافته به دست ميآورد .متنکاوی ،متصل کردن

تجزیه و تحلیل متون منتشره در این حو زه ،با استفاده از روشههای

اطالعات استخراج شده به یکدیگر برای تشکیل حقایق یا فرضیههای

علمسنجي  8است .روشهای متعهارف علهمسهنجي شهامل تحلیهل

جدید است تا پس از آن به کمهک روشههای متعهارف آزمهایش،

استنادی  2و متنکاوی ميباشند  .]9،81در سالهای اخیهر مطالعهات

بررسي بیشتری شوند .هدف متنکاوی ،کشهف اطالعهات از قبهل

جامعي در حوزه متن کاوی برای ایجاد نگاهي کلي به ساختار فني و

ناشناخته ميباشد که هنوز کسي نميدانهد و بنهابراین مسهتند نشهده

زیرساختهای ادبیات پژوهشي علم و فناوری نانو انجام شده است

است .متن کاوی کاربردهای متعددی از جمله بررسي روندهای علمي
6

که در بخش  ،8مروری بر مطالعات گذشته ،به آن ميپردازیم.

در علم بی ولوژی و هوش تجاری دارد .دورری و همکارانش براین

در تحقیق فعلي روش جدیدی ارائه شده که از مفاهیم مطرح در

باورند از آنجا که  %91از دادهها ی شرکتها و سازمانها با روشهای

بازیابي اطالعات و خوشهبندی برای دستهبنهدی  8متهون بهر اسهاس

متعارف داده کاوی قابل کشف دانش نیسهتند ،انگیهزه زیهادی بهرای

درخت نانو استفاده ميکند .این درخت از تلفیق استانداردهای مطرح

اسههتفاده از مههتنکههاوی در صههنعت وجههود دارد  .]82روشهههای

موجود جهت دستهبندی سلسلهمراتبي فناوری نانو بهرای شهناخت

متن کاوی اغلب همان روشهای دادهکاوی هستند کهه بها تيییراتهي

زمینهها ی مختلف تحقیقاتي فناوری نانو به دست آمده است.

برای متون استفاده ميشوند.

نتایج این روش نویدبخش بوده و افق جدیدی در دسهتهبنهدی
بدون ناظر مطرح ميکند .همچنین ارزیهابي و دسهتهبنهدی مقهاالت

 - 3مروري بر مطالعات گذشته

فناوری نانو بهوسیله این روش راهگشای دستهبندی آتي متخصصان

از زمان آغاز توجه به فناوری نانو در ایران کهه در انتهها و ابتهدای

و مراکز پژوهشي فعال نانو در ایران خواهد بود.

سهالهای  8879و  8811به وقوع پیوست و همت دولت به تأسیس
7

هدف اصلي این پژوهش دستهبندی مقاالت بدون دانش پیشهین

سهتاد ویههژه توسههعه فنههاوری نههانو (  ) INICدر تابست ههان ،8812

از برچسب دستهها ميباشد .نتایج دستهبنهدی قابهل اسهتفاده بهرای

فعهالیتهای پژوهشي و اجرایي فراواني به منصه ظهور رسهیدهانهد.

شناخت حوزهها ی فعال نانو در ایران ،حوزه کاری پژوهشگران نانو

برای شناخت کلي از این فعالیتها و ورودی به مطالعهات گذشهته

و حوزه کاری مراکز پژوهشي نانو ميباشد .این دستهبندی در حوزه -

مورد نظر این پژوهش ضرورت دارد به آخرین مقاالتي که بهتازگي

ها ی مختلف فناوری نانو راهکاری قابل اتکا برای ستاد ویژه توسعه

در خصوص وضعیت فناوری نانو در ایران منتشر شدهاند اشاره کرد.

فناوری نانو به عنهوان متهولي ایهن فنهاوری در کشهور در تکمیهل

قاضي نوری و حیدری  ]88و سرکار و بیت اللهي  ]82نویسندگان

سیاست های افقي اتخاذ شده قبلي نظیر حمایت تشویقي از محققان با

این مقاالت که به ترتیب در سالهای  2111و  2119منتشر شده بهه

سیاست های عمودی جدید نظیر حمایت از مراکز برتر در هر حوزه

موضوع فناوری نانو در کشور پرداختهاند  .در مقاله اول نویسندگان

و در راستای توانمندیها ی کشور است .در حال حاضر این کاربردها

به موضوع آثار بالقوه توسعه فناوری نانو در ایران با نگرشي سیستمي

در حال تحلیل و انجام ميباشند.

و راهبردی توجه کرده و در مقاله دوم مهروری کلهي و فشهرده بهر
فعالیتهای فناوری نانو در ایران با تأکید بر راهبرد آتي این فناوری

 - 2متن کاوي

انجام گرفته است.

متن کاوی شاخه ای از دادهکاوی  2یا همان کشف دانش است .از نظر

حمایتهای ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سالههای اخیهر
توجه پژوهشگران و دانشگاهها ی کشور را به امر پژوهش در حوزه

1. Scientometrics
2. Citation Analysis
3. Classification
4. Data Mining

5. Fayyad
6. Dorre
7. Iranian Nanotechnology Initiative Council
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فناوری نانو بیشتر معطوف داشته و قرائن نشان ميدههد کهه ایهن

«ترسیم نقشه علمي کشور در فناوری نانو با رویکرد مهتن کهاوی»

توجه اثرگذار بوده اسهت .بهه طهور م،هال ،در یکهي از بانهکههای

است  .]81د ر این پژوهش وی با رویکهرد ههم رخهدادی کلمهات،

اطالعاتي پایگاه اینترنتي این ستاد  - 8تا زمان تهدوین ایهن مقالهه -

مقاالت نانوی ایران را خوشهبندی کرده و ارتباط بهین حهوزهههای

اطالعات  8898پایان نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتهری اعهم از

مختلف را بررسي مي کند .ایهن پژوهشهگر در مقالهه ای بها عنهوان

پایان یافته یا در شرف انجام فهرست شدهاند ،که ممکن است تعداد

«حوزههای تشکیل دهنده فناوری و علم نانو در ایران» ( ) 8811ابتدا

واقعي در کشور از ایهن تعهداد ههم بهیشتهر باشهد .گرچهه عمهده

مقاالت مرتبط با فناوری و علم نانو که بهوسیله پژوهشگران ایراني از

پژوهش ههای انجهام شهده در کشهور بهه جنبهههها ی محسهوس و

سال  8972تا  2117منتشر شده بودند ،بهر اسهاس مهدل جسهتجوی

سختافزاری معطوف شدهاند ،با این حال پژوهشهایي که به جنبه -

مؤسسه فناوری جورجیا در وبگاه علوم بازیابي کرده و سهپس بهه

ها ی نرمافزاری و نامحسوس پرداختهاند نیز انجام شدهاند .در زمینه

روش متنکاوی اصطالحات عنوان ،چکیده و کلیهد واژههها تمهامي

بررسي و مطالعه متون علمي فناوری نانو که محور اصلي پهژوهش

مقهاالت اسههتخراج شهده و بههر اسهاس الگههوریتمههای داده کههاوی

مرتبط با این مقاله است پژوهش های معدودی در کشور نیز صورت

اصطالحات اصلي فناوری و علم نانو در ایران شناسایي ميکند .]89

گرفته است که در بند بعدی به آنها ميپردازیم ،با این وصف خاطر

خروجي این مقاله شناسایي زیر حوزههای موضوعي فناوری و علم

نشان ميشود که پیشرفتهای بهوجود آمده در فناوری اطالعهات،

نانو در ایران و ترسیم ساختار سلسله مراتبي بر پایه ایهن شناسهایي

امکان جستجو و بررسي مؤثر انتشارات ،مندرجات و ارتباط آنها را

است .طهماسبي و همکاران به بحهث نگهارگری و تصهویردرآوری

به منظور ارزیابي مستندات فناوری نانو فراهم آورده است.

نشت و انتشار اطالعات  1در حالت پویا پرداختهاند  .]21آنها سعي
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همانگونه که بیان شد پیشرفتهای بهوجود آمهده در فنهاوری

کرده اند که با بهرهگیری از اطالعهات فنهاوری نهانو بها اسهتفاده از

اطالعات فرصت مناسبي را برای بررسي و پهژوهش متهون علمهي

خوشهبندی تجمعي و بررسي جریان اطالعات بین خوشهها در طول

فناوری نانو بهدست داده است .در ایهن میهان مهيتهوان بهه تعهداد

زمان تيییرات در دادهها ی با مقیاس باال را ردیابي کنند .طهماسبي در

معدودی از پژوهشهای منتشر و یا اعالن شده در قالب مقاالت و یا

پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان «مصورسازی پویای نشهت

پایان نامهها ی خاتمه یافته در داخل کشور به صورتي فشرده اشهاره

اطالعات بین حوزههای علمي بههوسهیله پیونهدکاوی» پهژوهش را

نمود .قرایلو و همکاران ( ) 2116در مقالهه خهود بهدون اسهتفاده از

کاملتر ميکند  .]28در این پایان نامه از یک مجموعه داده بزرگ در

ابزارهای متنکاوی به بررسي آماری  8197نشریه نمایه شده در ISI

دنیای واقعي که شامل اطالعات برگرفته از بهیش از  881111مقالهه

پرداخته و در آن  791نشریه را مرتبط بها فنهاوری نهانو تشهخیص

منتشر شده در زمینه نانوفناوری در سالهای  8961تا  2117از منبع

دادهاند  .]81سپهری و همکاران ( ) 2116در مقالهای مبحث شناسایي

 Scopusهستند استفاده شده است .در این پژوهش با بهرهگیری از

روندهای نوظهور  -یک حوزه موضوعي که در طول زمان در یک

یهک روش شهناختي منسهجم متشهکل از چنهدین فراینهد متفههاوت

جهت مورد عالقه و مفید رشد ميکند  -در فناوری نانوبیو با رویکرد

ماتریسههي و خوشهههبنههدی روی دادهههها ،روششههناختي جدیههدی
6

7

متن کاوی را مورد پژوهش قراردادهاند  .]86در ایهن راسهتا یگانهه

به نام مپنا یا  DyVIDمعرفي و روی دادهها پیادهسازی شده است.

فالح ( ) 8816در پایان نامه کارشناسهي ارشهد خهود بها اسهتفاده از

است .نتایج نشان ميدهد که بها انجهام تحلیهل اسهتناد روی نتهایج

زیرساخت نرم افزاری دادهکاوی متني  TMI2و با بهرهگیری از نظر

خوشه بندی بازهها ی مختلف ،نشت اطالعات بین خوشهههها قابهل

متخصصین حوزه به تحلیل کتاب شناختي  8مجموعههای از چکیهده

ردیابي است.

مقاالت حوزه نانوبیو فناوری که از پایگاه داده  INSPECاستخراج

در سالهای اخیر تا کنون روشهای تحلیهل متفهاوتي از قبیهل

نموده به منظور شناسایي روندهای نوظهور در حوزه نانوبیوفناوری

تحلیل ثبت اختراعها برای ارائه نتایج تحقیقات تجاری شهده ،]22

ميپردازد  .]87یکي دیگر از پژوهش ههای انجهام شهده در حهوزه

اسناد گرنت برای مطالعه تأثیر تأمین بودجه دولتي بر فنهاوری نهانو

فناوری نانو و متنکاوی پایان نامه کارشناسي ارشد محمدی با عنوان

 ]28و متون علمي برای ارائه تالشههای پژوهشهي دانشهگاهي در

1. http://nano.ir/infobeta/stud_projects.php
2. T extual Data Mining Infrastructure
3. Bibliometrics

4. Web of Science
5. Information Diffusion
 .6مصورسازی پویای نشت اطالعات بین حوزه های علمی
7. Dynamic Visualization of Information Diffusion
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روشی نوین برای دستهبندی هوشمند متون علمی (مطالعه موردی مقاالت فناوری نانو متخصصان ایران)

ارزیابي وضعیت توسعه علم و فناوری نانو استفاده شدهاند .به عالوه،

 82 JPOو 81NSFتجزیه و تحلیل ميکند .سیستم مذکور با استفاده از

در طول  81سال گذشته تعداد وسیعي از مستندات علمي در حهوزه

روشهای متنکاوی و تحلیل مفهومي  ،86اقدام به اکتساب و تجزیهه

علم و فناوری نانو از سراسر دنیا گردآوری و در پایگهاهههای داده

دادهها و سیستمسازی مي نمایهد .عملگرههای جسهتجوی پیشهرفته،

متفاوتي ذخیره شده است .]2

شبکه ارجاعات و نمودارهای روند به کاربر امکان استفاده برخط از
امکانات مختلف سیستم را در سطح کشورها ،مؤسسات و زمینههای

زیرساخت ها (نویسندگان فعال ،کلیدیترین مجالت ،مؤسسات

فني برای دورهها ی زماني مختلف بهدست ميآورد.

و کشورها ،مستندات با بیشترین ارجاع) ،ساختار فني ،کاربردههای
بالقوه و ابزارآالت مرتبط با فناوری نانو در متون پژوهشي از جمله
مواردی بودهاند که در تحقیقي که در این زمینه بهوسیله کاستاف  8و

 - 4روششناسی

همکارانش ( ) 2117انجام شده است بهدست آمدهانهد  .]22در ایهن

مقاالت دستهبندی شده در این تحقیق ،شامل تمهام مقهاالت انتشهار

تحقیق که با اعمال  811کلیدواژه علم و فناوری نانو  ]21بر پایگاه -

یافته در مجالت  ISIدر سالهای  8811- 8812ميباشد که بهوسیله

ها ی داده  2 SCI/SSCIانجام شده از روشهایي نظیر زبانشناسهي

پژوهشگران مراکز علمي و پژوهشي ایران تالیف شدهاند .ارتباط این

محاسباتي  ،8خوشهبندی مسهتندات  ،2طبقههبنهدی سلسهلهمراتبهي  1و

مقاالت با فناوری نانو بهوسیله خبرگان این حهوزه در سهتاد ویهژه

الگوریتم خوشهسازی فازی  6برای متنکاوی استفاده گردیده اسهت.

توسعه فناوری نانو تعیین شده است .تعداد کل ایهن مقهاالت 8991

همین پژوهشگران در مقالهای دیگر ( ) 2117بهه مهرور کلهي منهابع

مورد ميباشد .روش مهتن کهاوی بهه کهار گرفتهه شهده بها اعمهال

تحقیق فناوری نانو در سطح جهاني نیز پرداختهانهد  .]26در ایهن

کلیدواژگان تعیین شده ،روی سه قسمت اصلي این مقاالت ،اعهم از
81

87

89

مقاله با استفاده از متنکاوی روی پایگاهههای داده  SCI/SSCIبهه

عنوان  ،کلمات کلیدی و چکیده مقاالت پیهاده شهده اسهت .از

استخراج هوش فني  7پرداختهاند.

آنجایيکه اهمیت کلمات استفاده شده در بخشهای عنوان و کلیهد

در تحقیق دیگری که بهوسهیله آلنکهار  1و همکهارانش () 2117

واژه بیشتر از بخش کلمات چکیده ميباشند ،ضهریب تهأثیر بهرای

انجام شد ،اختراعات مرتبط با فناوری نهانو در سهه کشهور ژاپهن،

مشاهده کلیدواژگان در هر یک از بخش های فوق طبق نظر خبره به

آمریکا و آلمان در سه دسته کلي زنجیره ارزش طبقههبنهدی شهدند

ترتیب  8و  8و  1/8در نظر گرفته شدهاند.

 .]27ارتباط  89818اختراع در این تحقیق با فناوری نانو با اعمال 26

مراحل طي شده (نمودار جریان) این تحقیق در شهکل  8آمهده

کلیدواژه با استفاده از متنکاوی مشخص شده است  .]21در ادامهه،

است .این روش « طبقهبندی بدون ناظر متون بر پایه معیار سیلوئت»

21

این اختراعات در سه دسته کلي زنجیره ارزش نظیر نانومواد خهام،

که به اختصار آن را  SUTCنامیدهایم .روش به کار گرفته شده در

نانوواسط ها و محصوالت نانویي از طریق ارتباط کدهای طبقهبندی

این پژوهش ،روش عمومي متنکاوی با ایجاد تيییهرات در مرحلهه

بینالمللي پروانههای ثبت اختراع  ،9طبقهبندی شدهاند.

دسته بندی هوشمند ميباشد .در دستهبندی متعارف الزم اسهت ابتهدا

در تحقیقي که اخیراً بهوسیله شینلهي  81و همکهارانش () 2111

تعدادی از مقاالت بهوسیله خبرگان دستهبندی شود و سپس مدلي بر

انجام شده است ،سیستم اینترنتي نگاشت دانش  88نانو بهوجود آمهده

اساس مقاالت برچسب خورده ساخته شود .در صورتي که در روش

است  .]29این سیستم ،اختراعات و گرنت های مرتبط با نهانو را از

 SUTCدستهبندی بدون آموزش و طي دو مرحله «تخصیص اولیه

سالهای  2116- 8976از پایگاههها ی داده  88 EPO ،82 USPTOو

به روش بازیابي اطالعات» و «تخصیص ثانویهه بهر حسهب معیهار
سیلوئت» انجام ميشود.

1. Kostoff
2. Science Citation Index/Social Citation Index
3. Computational Linguistics
4. Document Clustering
5. Hierarchical T axonomy
6. Fuzzy Clustering Algorithm
7. T echnical Intelligence
8. Alencar
)9. International Patent Classification (IPC
10. Xin Li
11. Internet Knowledge mapping system
12. United States Patent and T rademark Office
13. European Patent Office

14. Japan Patent Office
15. U.S. National Science Foundation
16. Content analysis
17. T itle
18. Keyword
19. Abstract
20. Silhouette based Unsupervised T ext Categorization
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ضریب تأثیر
برای عبارات به
تفکیک بخشها

تفکیک عنوان،
کلمات کلیدی،
چکیده

پیش پردازش

TF.IDFوزندهی

مدل فضای برداری

تخصیص ثانویه

تخصیص اولیه

تعیین دستهها از

(معیار سیلوئت)

(بازیابی اطالعات)

درخت نانومواد

دستهبندی هوشمند

مقایسه با
دستهبندی هوشمند

دستهبندی تعدادی

ریشه یابی

شکستن هر بخش
به عبارات

نرمال کردن
کسینوسی

مقاله بهوسیله خبره

ارزیابی

شكل  )1نمودار جریان روش طبقهبندي بدون ناظر متون بر پایه معيار سيلوئت SUTC -

همکاران  ،]22آلنکار و همکاران  ،]27و شین لي و همکاران ]29

 1- 4درخت فناوري نانو
برای دستهبندی متون نیاز به یک طبقهبندی از پهیش تعریهف شهده

بهدست آمدهاند .تلفیق مذکور ،پس از پیاده کردن اولیه روش مهتن -

داریم .در این تحقیق از دستهبندی سلسلهمراتبي درخت نانو استفاده

کاوی مورد نظر روی مقاالت با توجه به هر یک از اسهتا نداردهای

شده است(شکل  .) 2درخت نانوی مورد نظر ،زیر نظر سهتاد ویهژه

موجود و برای رفع نقص هر یک از استانداردها در معرفي عناصر و

فناوری نانو و با استفاده از منابع معتبر تهیه شده است .درختههای

واژگان مورد استفاده در فناوری نانو صورت گرفته است .باید یادآور

ایجاد شده شامل حوزهها ی مختلفي مي گردد کهه عبارتنهد از :نهانو

شد که کلید واژگان مورد اعمال در این تحقیق متنکهاوی ،تنهها در

مواد  ،8نانو سیستمها ونانوابزارهها  ،2روشههای سهاخت و تولیهد ،8

حوزه نانو مواد بوده است .برای دستهبندی ابتدا طبق نظهر خبرگهان

روشهایاندازهگیری  ،2خواص  ،1علوم نانو  6و کاربردها  .7کلیدواژگان

ستاد نانو مقطعي از این درخت انتخاب شد .این مقطع شامل دسته -

کلیههدواژگان مههورد اعهههمال در ایههن دسههتهبنههدیههها از تلفیههق

هایي ميباشد که اشتراکي با هم نداشته و اجتماع آنها تشکیل دهنده

اسهههتانداردهای معتبهری نظیهر ، ]82- 87 BSI ، ]81- 88 ISO

کل حوزه نانومواد است .به عبارت دیگر حوزه نانومواد به  21دسته

درخت های نانو ،از انتشارات گروه مطالعاتي آیندهاندیشي ستاد ویژه

که در شکل  2با رنگ خاکستری مشخص شده افهراز شهده اسهت.

توسعه فناوری نانو در سه گروه درختههای علهم  ،]81درخهت

دستهها ی حاصل از این برش در شهکل  8در بخهش تحلیهل ارائهه

صنعت  ]89و درخت فنهاوری نهانو  ]21و تحقیقهات کاسهتاف و

گردیده است.

1. Nanomaterials
2. Nanosystems and nanodevices
3. Nanomanufacturing processes
4. Nanoscale measurement methods
5. Properties
6. Nanoscience
7. Applications

 2- 4پيش پردازش متون
پس از تشکیل درخت نانومواد ،متن مقاالت نانو باید پیشپهردازش
شوند .یکي از مهمترین تفاوتهای متنکاوی با دادهکاوی معمولي،
5

)روشی نوین برای دستهبندی هوشمند متون علمی (مطالعه موردی مقاالت فناوری نانو متخصصان ایران

:ميشود

 پیش پردازش متون از مراحل زیر تشهکیل.نحوه پیش پردازش است
Superlattice material
Aggregate

Nanocomposite
Agglomerate
Nanocrystalline
material

Supramolecular
Nanobioconjugate

Other nanostructured
material

Metamaterial

Nanofoam

Nanoporous
material

Zeolite

Nanostructured
material

Nanoshell
Nanocone
Complex-shape

Quantum-well
Peapod
Nanohybrid
Ultrafine

Nanomaterial

Fullerene

Nanocluster

Dendrimer

Nanocorn

Nanoparticle
Colloid

Nanocapsule
Nanosphere

Core-shell
Nanopigment
Nanopowder
Nanoonion
Quantum-dot

Nanofibre

Diamondoid

Nanocrystal

Nanodroplet

Other nanoparticle

Nanophase

Nano-object
Quantum-wire

Nanospring
Nanoribbon

Nanowire
Nanorod
Nanotube

Other nanofibre
Nanolayer

Nanofilm

Nanohorn
Nanotubule
Nanocoating

Self-assembled
monolayers

Other nanofilm

Nanostack

Graphene

 ) دستهبندي سلسله مراتبی نانو مواد برپایه درختهاي فناوري نانو2 شكل

 ) و مشههتقاتquantumdot, quanrum-dot, quantum dot

 تفكيک به کلمات؛- 1

nano structure, nano :هال،مختلف یک عبارت (بهه عنهوان م

 حهروف اضاافه و، حذف کلمات توقف شامل افعال عمومي- 2

. ) نیز در نظر گرفته شده استstructured

ربط؛

. کلمات با الگوریتم پورتر ریشهیابي ميشوند: ریشهیابی- 4

 برای پیش گیری از بروز خطها در محاسابه تعهداد:  مترادفها- 3

. وزندهی به کلمات با مدل فضاي برداري- 5

. استخراج ميگردند8  ليات هم معني و عبارات اختصاریافته،واژگان

2

:هال،همچنین حالت های مختلف نگارش یک عبارت (بهه عنهوان م

2. Porter

1. Abbreviation

6

بابك تيمورپور ،محمدمهدی سپهری ،ليال پزشك ،فصلنامه سياست علم و فناوری ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 8811

همچنین در محاسبه فراواني هر کلمه ،طبق نظر خبره ضهرایب

 4- 4دستهبندي مقاالت

اهمیت متفاتي برای عنوان ،کلمات کلیدی و چکیده در نظر گرفتهه

در روشهای متداول دستهبندی ،تعدادی از مشاهدات از قبل دارای

شده است.

برچسب دسته مي باشند .این دادهها ی دارای برچسهب بهه دو گهروه
آموزش  8و آزمون  2تقسیم ميشوند .با روشهای دادهکهاوی ،مهدلي

 3- 4مدل فضاي برداري

روی دادهها ی آموزش ساخته شده و برای ارزیابي ،برچسب دادههای

در این مدل ،متون به شکل بردارهایي در فضای چند بعدی اقلیدسي

آزمون با کمک این مدل پیشبیني شده و با مقهادیر واقعهي مقایسهه

نمایش داده ميشود  . ]28هر محور این فضا متناظر با یک کلمه یها

مي شوند تا دقت مدل تعیین شود .در ایهن تحقیهق ههر مقالهه یهک

عبارت است.

مشاهده و هر گره در سطح مشخص از درخت نانو یهک برچسهب

فراواني کلمه ) :8 (TFدفعات رخ دادن کلمه  tدر متن  dیعنهي

دسته است.

) n(d,tاست .در این مقاله فراواني کلمه نرمال نشده است زیرا نرمال

از آن جا که در این مطالعهه ،دسهته مقهاالت از قبهل ناشهناخته

سازی کسینوسي طول بردار کلم ات که در ادامه توضیح داده ميشود

مي باشد ،روشي ابتکاری برای دستهبندی متهون ابهداع شهد .در ایهن

به طور طبیعي این منظور را نیز برآورده ميکند.

روش ابتدا هر دسته به شکل یک سند متني در نظر گرفته ميشود که

فراواني معکوس متن ) :2 (IDFهمه محورها در فضای برداری

حاوی عبارات عنهوان آن دسهته ،عبهارات زیردرخهت آن دسهته و

بهاندازه هم مهم نیستند IDF .به دنبال کاهش اهمیت کلماتي اسهت

مترادفات عبارات ميشود .برای م،ال دسهته other nanoparticle

که در تعدادی زیادی از متون وجود داشته و بنهابراین ارزش کمهي

شامل عبات  ultrafineو بقیه زیردستههای مربهوط اسهت .سهپس

دارند .اگر  Nتعداد کل متون و  DFtتعداد متون دارای کلمه  tباشد،

عبارات کلید ی هر دسته در هر مقاله شمارش شده و ههر مقالهه بها توجهه بهه

آنگاه یک شکل متداول وزندهي  IDFبر اساس رابطه ( ) 8است:

فراواني تجمیعي عبارات موجود در آن و ضریب تهأثیر بهه ی کهي از دسهتههها

)

() 8

N

DFt

تخصیص ميیابد .این مرحله تخصیص اولیه نامیده مي شود.

( IDF (t )   log 2

در تخصیص اولیه ،بسیاری از مقاالت به دلیل نداشتن هیچکدام از

اگر  DFt <<Nآنگاه کلمه  tدارای ضهریب مقیهاس  IDFبزرگهي

کلیدواژگان دستهبندی نميشوند .برای دستهبندی این مقاالت ،شباهت

خواهد بود و برعکس.

هر مقاله دستهبندی نشده به مقاالت تخصیص داده شده به یک دسته،

 TFو  IDFبا هم به طوری طبیعي ترکیب ميشوند تها مهدل

طبق مدل فضای برداری و شباهت کسینوسي محاسبه ميگردد .قابل

فضای برداری را تشکیل دهند که در آن مختصات متن  dدر محور t

توجه است که این شباهت عالوه بر کلیدواژگان شامل تمام عبارات مهم
1

یک مقاله ميشود .برای هر مقاله بدون دسته ،معیار سیلوئت هر بار با

طبق رابطه ( ) 2داده ميشود:

) wt  TF (d , t ) IDF (t
() 2


برایاندازه گیری تشابه بین دو سند متني  d1و  ، d 2کسینوس زاویه


بین  d1و  d 2طبق رابطه ( ) 8محاسبه ميشود.

 w w
 w  
t

i,2

wi2, 2

t
i 1

i ,1

i 1

2
i ,1

t

i 1

فرض قرار گرفتن آن مقاله در یکي از دستهها محاسبه شده و مقاله به
دستهای تخصیص ميیابد که مقدار سیلوئت باالتری داشته باشد.
معیار سیلوئت ،نسبت متوسط فاصله هر مشاهده به خوشهه یها
دسته خودش به نزدیکترین خوشه یا دسته دیگر راانهدازه مهيگیهرد

 
d1  d 2
 
sim(d1 , d 2 )  
| | d1 |  | d 2

 .]22معیار سیلوئت طبق رابطه ( ) 2محاسبه ميشود:
() 2

() 8

a i  bi
si 
) max( a i , bi

در این رابطه  biمتوسط فاصله مشاهده  iام از خوشهای است که

این نحوهاندازه گیری تشابه معادل نرمال کردن کسینوسهي طهول

به آن تعلق دارد و  aiمتوسط فاصله مشهاهده  iام از نزدیهکتهرین

بردار متون است که در آن وزن کلمات هر متن بر طهول بهردار آن

خوشه غیر از خوشه خود است .مقدار سیلوئت بین  - 8و  + 8قهرار

کلمات آن متن تقسیم ميشوند.

3. T rain
4. T est
5. Silhouette

1. T erm Frequency
2. Inverse document frequency
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دارد .مقدار م،بت و بزرگ سیلوئت یک مشاهده نشان ميدهد که آن

 - 5تحليل

مشاهده به درستي در خوشه مربوط به خود قرار گرفته است .مقدار

با به کارگیری روشهای شرح داده شده ،تعهداد  8991مقالهه در 21

منفي برای سیلوئت یک مشاهده نشان دهنده تخصیص نامناسب آن

طبقه دسته بندی شدند .سطح طبقات مورد استفاده در این تحقیق به

مشاهده به خوشه است.

منظور دسته بندی ،برشي از درخت شکل  2ميباشد کهه طبهق نظهر

معیار سیلوئت در اصل برای ارزیابي خوشهبندیها ی موجود استفاده

خبرگان ستاد نانو تعیین شده است .این برش شامل موارد خاکستری

مي شود؛ ولي در این جا به شکلي نوین بهرای دسهتهبنهدی مقهاالت

بوده و در جدول  8فهرست شده است.

تخصیص نیافته استفاده شده است .با توجه به درجهه شهباهت ،ههر

تمام پردازشها با زبان برنامه نویسي  Pythonانجام شده است.

مقاله به ترتیب اولویت در چند دسهته قهرار مهي گیهرد کهه نشهانگر

این زبان برای پردازش متون مناسب ميباشد .بهرای پهردازش زبهان

میان رشته ای بودن یک مقاله است .الزم به ذکهر اسهت کهه در ایهن

طبیعههي از مههاجول  MontyLinguaاسههتفاده شههده و محاسههبات

تحقیق ،نتایج تحلیل تخصیص هر مقاله به دو دسته ارائه ميشود.

ماتریسي با ماجول  Scipyو  Numpyانجام شدهاند.


جدول  )1بيست زمينه طبقهبندي مقاالت بر پایه نظر خبرگان ستاد نانو
کد

زمينه

کد

زمينه

کد

زمينه

کد

زمينه

کد

زمينه

8

Nanocomposite

1

Zeolite

9

Colloid

88

Nanocrystal

87

Nanotube

2

Nanocrystalline

6

Complex shape

81

Core shell

82

Nanoparticle

81

Nanofibre

8

Nanostructured

7

Fullerene

88

Nanopowder

81

Quantum wire

89

Nanocoating

2

Nanofoam

1

Dendrimer

82

Quantum dot

86

Nanowire

21

Nanofilm

شكل  ) 3نمودار توزیع فراوانی مقاالت در  22زمينه در دستهبندي اوليه
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توزیع تعداد مقاالت با دستهبندی اولیه ،طبق شکل  8است .در ایهن

 1- 5ارزیابی دستهبندي

مرحله دسته  8279مقاله مشهخص شهد از تعهداد  8991مقالهه788 ،

در ادامه تعداد  21مقاله طبق نظر خبرگان دستهبنهدی شهدند .نتهایج

مقاله با دستهبندی اولیه بدون دسته ماندند .این مقاالت با کمک معیار

دسته بندی خبرگان با دستهبندی خودکار مقایسه شده و دقهت مهدل

سیلوئت به خوشه مقاالت دستهها تخصیص یافتند .توزیع دستهبندی

محاسبه گردید .نتایج دستهبندی خودکار در پیوست  8فهرست شده

جدید شامل همه  8991مقاله طبق شکل  2است .رشد قابل مالحظه

است .در  8مورد اصوالً مقاالت هیچ ارتباطي با نانومواد نداشته و به

خوشهها ی کوچک قابل توجه است .این موضوع نشان ميدهد که

دستهها ی دیگری از جمله نانو سیستمها و ابزارها ،روشهای تولید و

تعداد قابل توجهي از مقاالت ممکن است فاقد عبارات کلیدی یک

یا دیگر حوزهها تعلق داشتهانهد .از  87مقالهه بهاقيمانهده 2 ،مقالهه

دسته بوده؛ ولي با توجه به محتوای متن و دیگر کلمات ،متعلق به آن

بهوسیله سیستم خودکار به اشتباه دستهبندی شهدند .بنهابراین دقهت

دسته باشند.

مدل بهکارگرفته شده پس از کنار گذاشتن مقاالتي که متعلق به حوزه
نانومواد نیستند  %19ميباشد که این میزان ،قابل توجه است.

شكل  )4نمودار توزیع فراوانی مقاالت در  22زمينه در دستهبندي ثانویه با بهکارگيري معيار سيلوئت

یکي از نکات جالب مدل ،تخصیصدهي ثانویه است که امکان

طبق معیار سیلوئت با نظر خبره مقایسه شده و مقاالتي کهه ههر دو

دستهبندی مقاالتي را فراهم ميکند که حاوی هیچ یهک از عبهارات

تخصیصدهي در آنها یکسان بودهاست با  Tو مقاالتي که یکسهان

کلیدی دستهها نیستند .در تخصیصدههي اولیهه از تعهداد  21مقالهه

نبودهاند با  Fنشان داده شدهاند .دستهبندی  8مقاله از  2مقاله درست

فوق 7 ،مقاله به هیچ دستهای اختصاص داده نشد .در  8مورد اصوال

ميباشد .با توجه به اینکه  788مقاله در تخصیص اولیه بدون دسهته

مقاالت هیچ ارتبهاطي بها نهانومواد نداشهتند .از  2مقالهه دیگهر در

ميمانند دستهبندی ثانویه اهمیت ویژهای دارد.

تخصیص ثانویه طبق معیار سیلوئت به یکهي از  21دسهته موجهود
تخصیص داده شدند .در جدول  ،2تخصیصدهي ثانویه این  2مقاله
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) بررسی دقت مدل پس از بهکارگيري معيار سيلوئت براي دستهبندي مقاالت بدون دسته در تخصي ص اوليه2 جدول
ردیف

1

اطالعات مقاالت طبقهبندي نشده در تخصيص دهی اوليه
Title: A flexible design for one-dimensional photonic crystals
with controllable photonic bandgap width
Keywords: Photonic crystals; Photonic bandgap; Equivalent
multilayer structure; Effective optical contrast ratio; Relative
bandwidth
Abstract: We propose a flexible design for one-dimensional
photonic crystals (8D-PCs) with controllable bandgap width

نظر خبره

دستهبندي خودکار

نتيجه

Nano-crystal
Optical
properties

Nanowire
Fullerene

F

Photocunductivit
y
Nano-porous

Nanoporous
Nanostructured

T

Thin film
Superconductivit
y

Quantumwire
Nanofilm

T

Nanostructured
Mechanical
alloying

Nanocoating
Nanocrystalline

which based on the two refractive index mediums. In this
structure, each of the low index layers replaced by equivalent
three-layers which consist …
Title: Study of anodization parameters effects on
photoconductivity of porous silicon
No keywords
2

3

4

Abstract: We have prepared porous silicon by etching p-type
crystalline silicon in different conditions such as: varying
electrolyte concentration, current density, and etching time. The
primary objective of this research is to develop a scientifically
based...
Title: Role of surface Cooper pair interactions on critical
temperature of ultra thin film superconductors
Keywords: Superconductivity; Thin film; BCD theory; Cooper
pair interaction; Critical temperature; Fermi surface
Abstract: The superconductivity mechanism of Pb thin film on a
Si substrate in the weak interaction regime is investigated. A
discrete Fermi surface is constructed depend on the film
thickness and electron density and crystallographic orientation.
We consider two…
Title: Role of process control agent on mechanical alloying of
nano structured TiAl-based alloy
Keywords: Titanium aluminides - Mechanical alloying- Process
Control Agent
Abstract: High energy ball milling was performed on a mixture
of titanium and aluminum elemental powders with a composition
of Ti-21(at.%)Al. Stearic acid was added to this powder mixture

T

as a process control agent (PCA) to study its effect on the
microstructure…

دستهبندی مقاالت را در یک طبقهبندی با توجه بهه برچسهب متنهي

 نتيجهگيري و جمعبندي- 6

 مزیت این کار در عدم لزوم آموزش طبق یک.طبقات فراهم مي کند

 مقاالت فناوری نانو با توجه به درجه تعلق آنها بهه،در این مقاله

مدل دستهبندی است و در نتیجه الزم نیست تعداد زیادی از مقاالت

 نتایج حاصله.طبقات از پیش تعریف شده نانومواد تخصیص ميیابند

.از پیش بهوسیله خبرگان برچسبگذاری شوند

بر اساس نظر خبرگان نویدبخش بوده و راهگشای دستهبندی خودکار

نوآوری دوم در استفاده از معیار سیلوئت برای دستهبندی بدون

 این روش در شناخت زمینهه تحقیقهاتي.مقاالت فعلي و آتي است

 همان طور که قبالً اشاره شد معیار.ناظر مقاالت باقي مانده ميباشد

دیگر مستندات منتشره در فنهاوری نهانو و فناورههای دیگهر نظیهر

سیلوئت در اصل برای ارزیابي خوشهبنهدیهها ی موجهود اسهتفاده

. کتب و پایان نامهها ميتواند استفاده شود،اختراعات

 تهاکنون بهه ایهن شهکل بهرای،مي شود و طبق دانهش نویسهندگان

نوآوری اول این مقاله در نحوه نگرش به درخت نانو به شکل

 این روش در عین سهاده بهودن.دسته بندی متون استفاده نشده است

 ایهن نگهرش امکهان.عبارات جستجو در بازیابي اطالعهات اسهت
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& Iran Collaboration in Higher Education and
Research: Achivements and Challenges; Tehran.

کارایي مناسبي داشته و راه را بهرای دسهتهبنهدی بههدون نههاظر در
.حهوزهها ی مختلف علم و فناوری هموار ميکند

[1] Nature, Editorial, 2111, Iran's long march, pp:

 استفاده از روشهای نرمالسازی پیشرفتهتر،برای تحقیقات آتي

281،227-221.

همچون نرمالسازی محوری برای افزایش دقت مدل و نیز استخراج

.) www.nano.ir( ] پایگاه اینترنتي ستاد ویژه توسعه فناوری نانو6

 کلیدواژگان،خودکار ضرایب تأثیر هر بخش از متن به تفکیک عنوان
و چکیده از روی اطالعات برچسبهای تعیین شده بهوسیله خبرگان

 روشهای، تعاریف: « نانو مواد،8816 ،. م، ] حبیب نژاد کورایم7

.تحت بررسي است

. تهران، خواص و کاربردها»؛ انتشارات عقیق،تولید
 ساله آینده توسعه فناوری نانو در جمهوری81  ] سند راهبرد1

 تشكر و قدردانی- 7

.8811 ، تهران، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،اسالمي ایران

نویسندگان مراتب سپاسگزاری خود را نسبت به آقای مهندس مهدی

[9] Janssens, F., Glanzel, W., De Moor, B., 2111,

حبیب نژاد کورایم و ستاد ویژه توسعه فناوری نهانو کهه در مراحهل

"A hybrid mapping of information science",
Scientometrics, Vol. 71, No. 8, pp: 617-688.

 ابهراز،مختلف تحقیق و نگارش این مقاله همکاری مؤثری داشتهاند
 همچنین نویسندگان مراتب سپاسگزاری خود را نسبت بهه.مي دارند

[81] Glenisson, P., Glanzel, W., Janssens, F., De
Moor, B., 2111, "Combining full-text and

، دانشیار دانشگاه تربیت مهدرس،آقای دکتر سید سپهر قاضي نوری
بهدلیل راهنمایيهای با ارزش ایشان اعهالن داشهته و نیهز از داوران

bibliometric information in mapping scientific
disciplines",
Information
Processing
and
Management, Special Issue on Informetrics, Vol.
28, No. 6, pp: 8121-8172.

محترم ناشناس که با پیشنهادهای ارزشمند خهود بهر غنهای مطلهب
. سپاسگزاری مي نمایند،افزودهاند
این مقاله بخشي از پژوهشي است کهه از حمایهت مهالي مرکهز

[88] Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., Smyth,
P., Uthurusamy, R., 8996, "Advances in
Knowledge Discovery and Data Mining", MIT
Press.
[82]

ت/111/21827 ( به شماره قراردادITRC) تحقیقات مخابرات ایران
.برخوردار بوده است

Dörre, J., Gerstl, P., Seiffert, R., 8999, "Text

منابع
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