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تشکیل میدهند ،در این پژوهش نمایهسازی پارساها از دو دیردگاه نویسرنده پارسرا و
نمایهساز حرفهای موردبررسی قرار خواهد گرفت سپس این نمایهها با عنوان پارساها
موردبررسی قرار میگیرد تا میزان انطباق با کلیدواژههای عنروانی بره دسرت آیرد از
سوی دیگر با بررسی کلی مجموعهای از نمایهها و چکیدهها عالوه برر قابلیرت بهبرود
در بازیابی اطالعات برای محقق حوزه فعرالیتی کره بیشرتر اسرناد برر روی آن تمرکرز
کردهاند مشخص میشود عالوه بر آن در این پژوهش وجود نمایههرا و توزیرع آنهرا
در چکیده ،بررسی میشوند از توزیع کلیدواژهها در چکیرده مریتروان در اسرتخرا
خودکار کلیدواژهها از چکیده پارساها در کارهای آتی اسرتداده شرود ایرن پرژوهش
بر روی پارساهای موجود در پایگاه داده پژوهشگاه علروم و فنراوری اطالعرات ایرران
که منبع گردآوری پارساهای فارسی است انجام شرده اسرت روش پرژوهش بره ایرن
صورت است که بعد از گرداوری دادهها ،پارسراهرایی کره اطالعرات کرافی ندارنرد
پاالیه شده و مابقی پارساها توسط برنامهای که برای پردازش متن چکیده و نمایههای
پارساها نوشتهایم مورد تحلیل قرار خواهند گرفت سپس اطالعرات بدسرت آمرده برا
استداده از آمار توصیدی شرح داده خواهند شد بررسری انجرامشرده در ایرن پرژوهش
نشرران داده اسررت عمومررا نمایرههررای انتخررا شررده (برریش از  )%60توسررط نویسررنده و
نمایهساز حرفهای از  %40ابتدایی چکیده انتخا شدهاند دیگر تحلیلهای آماری این
پژوهش نشان میدهند که میزان انطباق بین توصیدگرها و کلیدواژهها  %8اسرت ایرن
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است با بهرهگیری از این اختالف و با تجمیع کلمرات و ننری کرردن کلیردواژههرای
سیستم بازیابی اطالعات میتوان در بهبود بازیابی اطالعات نیز استداده کرد
کلیدواژهها :نمایه سرازی ،کلیردواژه ،توصریدگر ،توزیرع کلیردواژه ،تمرکرز فعالیرت
پژوهشی
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.1

مقدمه

امروزه به خاطر تولید حجم زیاد مستندات و بزرگ شدن پایگاه دادههای نیمه ساختیافته و
نیر ساختیافته ،امکان بررسی تکتک این سرندها بررای پیردا کرردن اطالعرات موردنیراز توسرط
کاربر و محقق امری بسیار دشوار ،زمانبرر و در عمرل نشردنی اسرت حتری در محریط و باآنکره
موتورهای جستجو ابزارهای ارزشمندی را برای بازیابی اطالعات در اختیار کاربر قرار میدهند امرا
در بسیاری از موارد ممکن است نتوانند نتایج مؤثری ارائه نمایند ( Carpineto, Osiński, Romano,
 )&Weiss, 2009در بعضی موارد موتورهای جستجو افراد را به صدحاتی هدایت میکنند که ازنظرر
معنایی ارتباط زیادی با کلمات مورد جستجو ندارند بنابراین برای دستیابی به نترایج مرؤثر ،روشری
موردنیاز است تا کاربر نیاز نداشته باشد ترا تمرام صردحه و  ،سرند و یرا بخرش بزرگری از آن را
موردمطالعه و بررسی قرار دهد و با صرف کمترین زمان بتوانرد اسرنادی کره ارتبراط بیشرتری را برا
موضوع و محتوای کاری خود دارد را پیدا کند کلیدواژه کلمه و یرا مجموعره کلمراتی اسرت کره
یک مدهوم عمیق و خالصهای از متن را ارائره مریکنرد و نیرز منجرر بره بازیرابی اطالعرات خواهرد
شد( )Hulth, 2003; Rose, Engel, Cramer, & Cowley, 2010و در این مقاله منظور ما از توصیدگر،
کلمه یا مجموعه کلماتی است که توسط نمایهساز برای نشان دادن محتوای متن برای نمایره کرردن
آن متن انتخا میشود نمایه نیز کلمه یا کلماتی است که توسط نمایهساز و یا نویسنده متن بررای
نمایه کردن و نشان دادن محتوای سند مورد انتخا قرار مریگیرنرد بنرابراین مریتروان برا انتخرا
مناسب کلیدواژهها ،و توصیدگرها سیستمی با بازیابی مناسبتری داشرت در ایرن پرژوهش نیرز بره
بررسی و تجزیهوتحلیل آنها خواهیم پرداخت
انتخررا نمای رههررای مناسررب عررالوه بررر اینکرره در درک خواننررده از مررتن کمررک مریکننررد،
کاربردهای فراوان دیگری نیز دارند استخرا کلیدواژهها در بعضی روشهای خالصهسرازی مرتن
بررهمنظررور اسررتخرا ویژگریهررای مررتن و وزن دهری برره کلمررات ،برررای تعیررین جمررالت پراهمیرت
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اختالف نشاندهنده میزان تداوت نظر زیراد برین نویسرندگان پارسراهرا و نمایرهسرازان
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Lehal, 2010; Kyoomarsi, Khosravi, Eslami, Dehkordy, & Tajoddin, 2008; Litvak & Last,
) )2008از کاربردهای دیگر استخرا کلیدواژگان میتوان به طبقهبندی خودکار متن (بررای مثرال

) )(Zhang, 2008و نظر کاوی بهعنوان استراتژی جستجو اشاره کرد (برای مثال

(Khan, Baharudin,

))& Khan, 2009
همانطور که مالحظه کردیم ،انتخا کلیردواژه ،کراربردی و حرائز اهمیرت اسرت بنرابراین
تحلیل و بررسی نمایهها که از دید نویسنده و نمایهساز برای یک سند انتخا شده اسرت ارزشرمند
است برای اینکه یک سیستم بازیابی اطالعات مناسبی داشته باشیم نیاز به درک درسرت و مناسربی
از روابط نمایهها و توزیع آنها در عنوان و چکیده سند هستیم این اطالعات میتوانرد بره طراحری
سیستمی که بهطرور خودکرار کلیردواژههرا را از مرتن انتخرا کنرد یراری رسراند از طرفری دیگرر
ازآنجاکرره انتخررا نامناسررب کلی ردواژههررا مشررکالتی در بازی رابی اطالعررات برره وجررود م ریآورد
توصیههایی مبنی بر عدم انتخا کلیدواژهها از عنوان نیز شده است تا در بازیرابی اطالعرات بیشرتر
کمک کند ازاینرو در این تحقیق به بررسی وجود یرا عردم وجرود نمایرههرا در عنروان پارسرا نیرز
پرداخته خواهد شد
پژوهشهایی نیز در خصوص میزان انطباق سر عنوانهرای موضروعی برا عنراوین کترا هرای
منتشرشده نیز در کتابخانه ملی ایران انجامشده که نشاندهنرده میرزان انطبراق %99یری آنهرا اسرت
(ابررا ری و پررالیزوانی « )1391اسررکولتز» در پررژوهش خررود نشرران داده اسررت کرره می رزان انطبرراق
کلیدواژههای نویسنده به کلیدواژههای کنترلشده بسیار بیشتر از کلیدواژههایی هستند که از عنوان
استخرا شدهانرد (« )Schultz, Schultz, & Orr, 1965اسرتریدر» نیرز در ( )Strader, 2011نشران داده
است که کلیدواژههایی که توسط نویسنده مشخص میشوند اطالعرات بسریار براارزش ،اضرافه برر
نمایهساز در اختیار قرار میدهند در سال  2005پژوهشی که توسط «انصاری» بر روی پایاننامههای
پزشکی فارسی انجام شد ،نشان مریدهرد کره بریش از  %70کلیردواژههرا عنروان و توصریدگرها برا
یکدیگر مطابقرت دارنرد ( )Ansari, 2005در سرال  1396پژوهشری کره توسرط »قنرواتی» برر روی
مقالههای اریک و مندلی انجام شد ،نشان میدهد که میزان شباهت بین کلیدواژههرای نمایرهسراز و
نویسنده حدود  %4است (قنواتی و همکاران)1396 ،
در سال  2015برای بررسی سر عنوان موضوعی پزشکی ( )MeSHو تطرابق آن برا مجلرههرای
داروسازی که در مدالین نمایهسازی شدهاند پژوهشی انجامشده است نتایج این پژوهش نشان داد
 4/7درصد مقالههایی که بازیابی شده بودند از اصطالحات مرش اسرتداده نکرردهانرد و بطورکامرل
نمایه نشده بودند پژوهش نشان داد که میانگین واژههای مش به ازای هر مقاله  0/9بوده اسرت در
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مورداستداده قرارگرفتره اسرت (بررای مثرال نگراه کنیرد بره

& (Chen, Han, & Chen, 2002; Gupta
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استداده از یک واژه مش نمایه شدند
«مارگارت» ( )2011در پژوهش خود به بررسی نمایهسرازی محتروای آنالیرن از سره دیردگاه
گروه خوانندگان ،نویسنده و نمایهسازان حرفهای پرداخته است میزان انطباق بین کلیدواژه نویسنده
و برچسرربهررای خواننرردگان مقالرره و کلی ردواژههررا  33درصررد ،می رزان انطبرراق ب رین توص ریدگرها و
برچسربهرا  16درصررد و میرزان انطبرراق برین کلیردواژههررا و توصریدگرها  19درصررد بروده اسررت
«مارگارت» در پژوهش خود به مقایسه بین کلیدواژههرا ،توصریدگرها و برچسربهرایی کره توسرط
کاربران دادهشدهاند پرداخته است و برچسبها و نمایههرای پرکراربرد را مشرخص نمروده و میرزان
آنها را به ازای هر مقاله نشان داده است( )Kipp, 2011از طرفی در پژوهش دیگر خود نشران داده
است که اگرچه بسیاری از برچسبها با کلیدواژهها و توصیدگرها شباهت دارند اما بهطرور کرل برا
یکدیگر متداوت میباشند ()Kipp, 2006
در پژوهش دیگری که توسط «بنیاقبرالی» در  2011برر روی پارسراهرای فارسری انجرامشرده
است ،واژههای عنوان و چکیده با توصیدگرهای تعیینشده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانره ملری
ایران با یکدیگر مقایسه شده است نتایج این تحقیق نشان داد که میزان مطابقت واژههای عنروان برا
توصیدگرهای موجود در نمایه سازمان 47 ،درصد و میزان مطابقت واژههای چکیده با توصریدگرها
 %53/5درصد بوده است (بنیاقبال و پیرهادی )1390
در این پژوهش ابتدا رابطه بین کلیدواژههای نویسنده و نمایهساز بررسی خواهرد شرد سرپس
نمایههایی که بیشترین تکرار را دارند مشخص مریشروند و نشران داده مریشرود کره چره میرزان از
نمایهها در عنوان و چکیده پارساها قرار دارنرد در ادامره پارسراهرایی کره بیشرترین نمایره را دارنرد
مشخص خواهند شد در انتها نیز توزیع کلیدواژهها و توصیدگرها را در داخل چکیده موردبررسری
قرار خواهند گرفت
.2

هدف و سؤاالت پژوهش

انتخا کلیدواژه و نگارش چکیده برای یک متن علمی میتواند متخصصران و پژوهشرگران
را در بازیابی و درک بهتر مرتن یراری کنرد تجربره نشران داده اسرت کره نظررات نویسرنده سرند و
نمایرهسررازان در انتخررا نمایره برررای یرک سررند متدرراوت اسررت بنررابراین مریترروان نتیجرره گرفررت
درصورتیکه از یکی از این نوع نمایرههرا در سیسرتم بازیرابی اطالعرات اسرتداده شرود کرارایی آن
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حدود  %52از میان مقالههایی که در ژورنالهای داروسازی نمایره شرده بودنرد نیرز برهطرور کرل از
واژههای مش استداده نکرده بودند ( Minguet, Salgado, van den Boogerd, & Fernandez-Llimos,
 )2015این بدان معناست که بیش از نیمی از مقالههای چاپشده در  10ژورنرال برترر حتری بردون
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تحلیل قرار میگیرند هدف از انجام این پژوهش به دست آوردن ،بررسی و تحلیل ایرن اطالعرات
آماری است تا عالوه بر اینکه معایب در انتخا نمایه و نگارش چکیده کشف شود ،اطالعاتی نیرز
در خصوص نحوه انتخا کلیدواژهها ارائه شود که این اطالعات مریتواننرد در طراحری سیسرتمی
برای استخرا خودکار کلیدواژههرا مورداسرتداده قررار گیرنرد مهرمتررین سرؤاالت ایرن پرژوهش
عبارتاند 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 به چه صورت است؟
.3

روش تحقیق پژوهش

 .1 .3نحوه انتخاب رساله ،تعداد پارساها

برای انجام این تحقیق ،از پارساهای فارسی بین سالهای  1390تا  1393کره در سرامانه گرنج
ایرانداک ثبتشدهاند ،استدادهشده است یکی از معیارهای انتخا پارساها وجرود کلیردواژههرای
نویسنده پارسا و نمایهساز حرفهای بوده است ازآنجاکه رکوردهای رشتههای مهندسی در بین ایرن
رکوردها بیشتر بودند از بین پارساهای بازیابی شده تنها پارساهرای رشرتهی مهندسری انتخرا شرده
است تعداد این پارساها  742عدد میباشرند پارسراهرای انتخرا شرده مریبایسرت شرامل مرواردی
همچون چکیده ،کلیدواژههرای نویسرنده ،و توصریدگرها باشرند ازآنجاکره پارسراهرای رشرتههرای
مهندسی در این مجموعه ازنظر تعداد با یکدیگر یکسان نبودند ،پارساهای گرایشهرای مهندسری
که تعداد بیشتری بودند انتخا شردهانرد پارسراهای گررایشهرای مهندسری انتخرا شرده شرامل
رشتههای مهندسی برق ،مهندسی مکانیک و مهندسی عمران میباشند
 .2 .3تحلیل دادهها

برای انجام پردازش و تحلیل ،پارساهرای مهندسری کره در برین سرالهرای  1390ترا  1393در
سامانه گنج بره ثبرت رسریدهانرد را در یرک فایرل اکسرل خیرره کرردیم هرر رکرورد از دادههرای
خیرهشده درنهایت حداقل شامل :عنوان ،چکیده ،کلیدواژه نویسنده ،توصیدگر نمایرهسراز،و فیلرد
تحصیلی است برای انجام تحلیلهای آماری از زبان برنامهنویسی  #Cاستدادهشده است مهمترین
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سیستم کاهش مییابد بنابراین مطالعه رابطه بین این دو میتواند در بازیرابی اطالعرات بسریار مدیرد
باشد از طرفی دیگر در نمایهسازی خودکار که توسط رایانه صورت مریگیررد ،خصوصریتهرای
ظاهری و آماری یک متن اولین ویژگیهایی هستند که توسط یک سیستم رایانهای موردبررسری و
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•نمایههای پرتکرار ( و بهتبرع آن موضروعاتی کره تمرکرز برر روی آنهرا اسرت) و عنراوین
پارساهای دارای نمایههای پرتکرار
•توزیع نمایههای استدادهشده در عنوان و چکیده
.4

یافتهها

در این بخش یافتههای پژوهش بر اساس ترتیب پرسشهای پرژوهش ارائره مریشرود از برین
پارساهایی که در سالهای  1390تا  1393در پایگاه گنج ثبتشدهاند ،تنها  1984پارسرا هرم دارای
کلیدواژه و هم توصیدگر میباشند از بین این  1984پارسا  742پارسا مهندسی بوده و از بین آنهرا
 527پارسا در رشتههای مهندسی برق ،مهندسی مکانیک ،و مهندسی عمران میباشند جدول  1این
اطالعات را بهصورت جزئیتری نشان میدهد:
جدول  )1پایگاه داده موجود

تعداد رساله
تعداد
دانشگاه

کل

رشتههای

مهندسی

مهندسی

مهندسی

سه

رشتهها

مهندسی

برق

مکانیک

عمران

رشته

1984

742

204

136

187

527

98

67

28

33

41

50

درمجموع از  527پارسا که از سه رشته مهندسی عمران ،مکانیک ،و برق در جامعره آمراری
انتخا شدهاند ،نتایجی به شرح زیر حاصل گردید در سؤال اول ایرن مطررح شرده اسرت رابطره و
الگوی کلیدواژههای انتخابی نویسنده و نمایهساز چگونه است؟ نتایج بهدستآمده نشان داده است
که بهطور متوسط برای هر پارسا  3/2کلیدواژه توسط نویسرنده و  7/3توصریدگر توسرط نمایرهسراز
انتخا شده است آمار تعداد کلیدواژهها و توصیدگرها در جدول  2آورده شده است:
جدول  )2میزان کل نمایههایي که توسط نویسنده و نمایهساز مورداستفاده قرارگرفتهاند
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تحلیلهای بکار گرفتهشده در این بخش شامل موارد زیر میباشند:
•میزان اشتراک نمایههای نویسنده و نمایهساز
•تعداد نمایههای استدادهشده در هر رشته توسط نویسنده و نمایهساز
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 300کلمه = %8

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

دیگر نتایجی که در راستای این تحقیق به دست آمد نشان میدهد که از بین پنج پارسراهایی
که بیشترین نمایهها را دارند سه پارسا متعلق به رشته عمران میباشند از طرفری دیگرر نیرز از برین 5
پارسایی که بیشترین توصیدگر را دارند نیز سه پارسا متعلق به رشته عمران و پارساهای عمرران جرز
بیشترین کلیدواژهها (که توسط نویسنده متن تخصیص دادهشدهاند) را به خود اختصراص دادهانرد
جداول مربوط به این نتایج در پیوست آمده است
دیگر نتایج بهدستآمده نشان میدهد که رشته عمران بیشترین اشتراک بین کلمات کلیدی و
توصیدگرها را داشتهاند به صورتی که از بین ده پارسایی که بیشترین اشتراک برین کلیردواژههرا و
توصیدگرها را دارند شش پارسای آن متعلق به رشته عمران است ایرن امرر مریتوانرد نشراندهنرده
همفکری بین نویسندگان و نمایهسازان باشد جدول مربوط به این موضوع در پیوست آمده اسرت
بیشترین اشتراک بین نمایهساز و نویسنده  %75است
در سؤال سوم مطرح شده است که تمرکز تحقیقرات بیشرتر برر روی چره موضروعاتی اسرت؟
همانطور که میدانیم کلیدواژهها نماینده یک سند مریباشرند جردول  3پرتکرارتررین نمایرههرا را
برای این پارساها نشان میدهد که از میان  1573کلیدواژه نویسندگان و  2560توصریدگر بیشرترین
کلماتی که توسط نویسنده ،توصریدگر و برهطرورکلی مورداسرتداده قرارگرفترهانرد برهصرورت زیرر
میباشند:
جدول  )3پرتکرارترین نمایهها

نمایههای پرتکرار

تکرار

-

توصیدگرهای
پرتکرار

تکرار

-

کلیدواژههای پرتکرار

تکرار
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میزان اشتراک

کل کلمات

نمایهساز

نویسنده
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بهینهسازی

36

-

روش اجزای

روش اجزای
محدود

23

-

بهینهسازی
شبکه عصبی (شبکه عصبی
مصنوعی)

13

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

محدود

در بین این پارساهرا نویسرندگان در  102پارسرا تنهرا یرک کلیردواژه و در  62پارسرا تنهرا دو
کلیدواژه به پارساهای خود اختصاص دادهاند نمایهساز نیز برای هیچ پارسایی کمترر از 4کلیردواژه
اختصاص نداده است و بهطور کل حدودا همه پارساها بیش از  6نمایه را دارا مریباشرند جردول 4
تعداد پارساها را برای هر تعداد نمایه نشان میدهد
جدول  )4تعداد پارساها به ازای کلیدواژهها و توصیفگرها

تعداد واژگان نمایه (کلیدواژه،

تعداد پارسها (نمایه

تعداد پارسها (نمایه

مجموعه نمایهها

توصیدگر یا کل نمایهها) که به یک

شده توسط نویسنده)

شده توسط نمایهساز)

(مجموع کلیدواژهها و

رساله تخصیص دادهشده است

کلیدواژه

توصیدگر

توصیدگرها)

1

102

0

0

2

62

0

0

3

65

0

0
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شبکه عصبی

40

-

شبکه عصبی

27

-

15
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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

در جدول  5 ،4پارسا بیشترین تعداد کلیدواژگان را دارند و در  102پارسا ،نویسنده تنها یرک
کلیدواژه به آن اختصاص داده است از جدول  4میتوان مشاهده نمود که  %65از پارساها بین  3تا
 5کلیدواژه دارند در جدول  7عنوانهای این پارساها آورده شده است این جدول نشان مریدهرد
که بیشترین کلیدواژهها برای پارساهای رشته برق میباشند
معیار دیگری که برای بازیابی بهتر اسناد در برخی انتشارات مانند الزویر  ،پروکست و امرالد
برای انتخا کلیدواژگان پیشنهادشده است ،انتخرا کلمراتی خرار از عنروان بررای نمایره اسرت
( )EmeraldGroupبرررای سررنجش ایررن پررارامتر کلیرردواژگان کرره توسررط نویسررنده و نمایررهسرراز
انتخا شدهاند را با کلمات عنوان پارسا مقایسه شدهاند
سؤالی سوم پژوهش مطرح میکند که چه میزان کلیدواژگان انتخابی دانشجو در عنوان پارسا
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4

223

5

0

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

هیچ یک از پارسا توصیدگرهای آن کال از عنوان استخرا نشده است ،جدول 6
جدول  )5میزان اشتراک کلیدواژههای نویسنده با عنوان

میزان اشتراک با عنوان

%0

بین  0تا %25

بین  25تا %50

بین  50تا %75

بین  %75تا %100

تعداد پارساها

232

100

112

30

53

جدول  )6میزان اشتراک توصیفگرها با عنوان

میزان اشتراک با عنوان

%0

بین  0تا %25

بین  25تا %50

بین  50تا %75

بین  %75تا %100

تعداد پارساها

138

253

130

6

0

برای تحلیل دقیقتر میزان انطباق کلیدواژهها و توصیدگرها برا عنروان پارسرا و چکیرده پارسرا
موردبررسی قرارگرفتهاند ،که مشخص میکند نویسرنده و نمایرهسراز چره میرزان از کلمرات داخرل
چکیده و عنوان استداده کردهاند بررسی انجامشده نشان میدهد که در  160پارسا کل کلیدواژهها
از چکیده و عنوان استدادهشده است (حدود %30پارساها) از طرفی جدول  7نشان میدهرد کره در
 %50از پارساها بیشتر کلیدواژهها را از داخل چکیده و عنوان استخرا شدهانرد در جردول  8نشران
دادهشده است که میزان انطباق توصیدگرها هم با چکیده و هم عنوان  %1است و  %6از پارساها کال
توصیدگرهایشان در چکیده و در عنوان نبوده است
جدول  )7میزان اشتراک کلیدواژههای نویسنده با عنوان و چکیده

میزان اشتراک

%0

بین  0تا %25

بین  25تا %50

بین  50تا %75

بین  %75تا %100
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قرار دارند؟ جدول  5نشان میدهد که از بین  527پارسا موردبررسی حدودا کلیدواژههای  53پارسا
( %10پارسا هرا) برا عنروان انطبراق کامرل داشرتهانرد و در  232پارسرا ،کلیردواژههرا آنهرا از عنروان
استخرا نشده است از طرفی دیگر در  138پارسا هیچ توصیدگری از عنوان استخرا نشده اسرت و
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جدول  )8میزان اشتراک توصیفگرها با عنوان و چکیده

میزان اشتراک

%0

بین  0تا %25

بین  25تا %50

بین  50تا %75

بین  %75تا %100

تعداد پارساها

33

154

247

87

6

از طرف دیگر رابطه همبستگی برین تعرداد کلیردواژههرای انتخرابی توسرط دانشرجو و طرول
چکیده و عنوان پارسا موردبررسی قرار گرفت این بررسی نشان داد که هیچ رابطهی معناداری بین
طول چکیده و طول عنروان برا تعرداد کلیردواژههرا انتخرا شرده توسرط دانشرجو وجرود نردارد و
همبستگی آنها برابر صدر است برای محاسبه این همبستگی ابتدا بردارهای کلیدواژه و طول عنوان
را به برنامه متلب داده و همبستگی آنها را محاسبه کرده که بسیار نزدیک بره  0شرد در محاسربه
همبستگی درصورتیکه مقدار دو بردار برابر  1شود یعنی آن دو بردار با یکدیگر رابطره مسرتقیم و
درصورتیکه برابر  -1شوند بدان معناست که رابطه معکوس دارنرد درصرورتیکره همبسرتگی دو
بردار برابر  0شود بدان معناست که هیچ رابطهای بین آن دو بردار وجود ندارد همبستگی بین بردار
تعداد کلیدواژهها و طول عنوان نیز برابر صدر شد
در سؤال آخر پژوهش به دنبال این هستیم که توزیع کلیدواژهها در چکیرده بره چره صرورت
است؟ برای بررسی توزیع نمایهها در پارساها ابتدا نمایههایی که در داخل چکیده قرار دارنرد جردا
گردیده و سپس مکان فیزیکی آنهرا را برحسرب کلمره داخرل چکیرده پیداشرده و بره تعرداد کرل
کلمات آن چکیده تقسیم و در عدد  100ضر شدهاند تا مشرخص شرود کره آن کلمره در کردام
بخش از چکیده قرار دارد نتیجه این توزیع میتواند در طراحی یرک سیسرتم نمایرهسرازی ماشرینی
برای به دست آوردن احتمال بیشتر وجود نمایه در مکانهرای مختلرف چکیرده مورداسرتداده قررار
بگیرد از طرفی دیگر طبق اسرتاندارد «انسری/میزو » چکیرده شرامل  5بخرش اسرت کره بره ترتیرب
عبرارتانررد از :هرردف چکیرده؛ روششناسری؛ نترایج؛ جمررعبنرردی و اطالعررات اضررافی ( National
 )Information Standards Organization (NISO), 2010بنابراین درصورتیکه برای هر بخش تقریبا
یک سهم مساوی در چکیده در نظر گرفته شود با بررسی توزیع کلیدواژههرا در چکیرده مریتروان
حدودا به میزان اهمیت هر بخرش پری بررد همرانطرور کره در جردول  9مالحظره مریشرود ،اکثرر
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تعداد پارسها

71

46

142

108

160
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جدول  )9توزیع نمایهها در چکیده

درصد کلیدواژهها

درصد توصیدگرها

در  %20اول چکیده قرار دارند

%40

%45

در  %20دوم چکیده قرار دارند

%24

%19

در  %20سوم چکیده قرار دارند

%18

%18

در  %20چهارم چکیده قرار دارند

%11

%10

در  %20پنجم چکیده قرار دارند

%7

%7

.5

افتهها و جمعبندی
تجزیهوتحلیل ی 

بیشررتر پررژوهشهررای پیشرین در زمینرره مقایسرره کلیردواژههررا و توصریدگرها بررر روی مقرراالت
انجامشده است در این پژوهش به بررسی میزان تشابه کلیدواژهها و توصریدگرها پرداختره و نشران
داده شده است که شباهت بین کلیدواژههای نویسنده و توصیدگرهای نمایهساز کمترر از  %8اسرت
اختالف این دو نشان دهنده اخرتالف نظرر زیراد در انتخرا کلیردواژه بررای مرتن برین نویسرنده و
نمایهساز است بنابراین نمیتوان به تنهایی از یکی در سیستم بازیابی اطالعات موثر استداده کرد از
طرفی پژوهشی که توسط «قواتی» برروی مقالههای پایگاهاطالعاتی اریک و مندلی انجام شد نشران
داده است که شباهت بین توصیدگرها و کلیدواژهها  %4است
همانطور که در جدول  2مشراهده گردیرد ،تدراوت کلیردواژههرای یکترا و کرل کره توسرط
نویسنده انتخا شده است بسیار اندک است و این بدان معناست که نویسندههای مقاله دایره لغرات
بسیار متداوتی از یکدیگر دارند میتوان نتیجه گرفت که استداده تنها از توصیفگرهای نمایهسراز
نمیتواند کافی باشد بنابراین استداده هر یک به تنهایی این امر میتواند باعث عدم کارایی الزم در
استداده از کلیدواژهها نویسنده در بازیابی اطالعات شود
از طرفی از آنجا که کلیدواژهها در بازیابی اطالعات نقش کلیدی دارند میتروان برا تجمیرع
کلمات و ننی کردن کلیدواژهها سیستم بازیابی اطالعات کارامدتری بدست آورد از طرفی دیگر
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در ادامه میزان اشتراک نمایههای استدادهشده توسط نویسنده و نمایهساز برا عنروان و چکیرده
موردبررسی قرار گرفت بررسی انجامشده نشران مریدهرد کره کلیردواژههرای نویسرنده در  %62از
پارساها کمتر از  %25با عنوان استداده کردهاند که این مقدار در مقایسه با انتخا  %70کلیدواژههرا
از عنوان در پژوهش «انصاری» بسیار کمتر است از طرفی دیگر  %51از کلیردواژههرای پارسراهرای
بررسیشده بیش از  %75با چکیده و عنوان شباهت دارند که در پژوهش ( )Strader, 2011نیز نتیجه
%54ی گرفته شده است این نتایج نشان میدهند که نویسندگان عموما اکثر کلیدواژههرای خرود را
عینا از چکیده انتخا میکنند
در ادامه نمایههای پرکاربرد در رشتههای عمران ،برق و مکانیک کره در پارسراهرای فارسری
مورداستداده قرارگرفتهاند ارائهشده است نتایج نشان داد که در هر سره رشرته عمرران ،مکانیرک و
برق از نمایههای شبیهسازی ،بهینهسازی ،شبکههای عصبی و الگوریتم ژنتیرک بسریار اسرتدادهشرده
است ازآنجاکه کلیدواژگان نماینده یک سند است ،استداده زیاد از ایرن لغرات برهعنروان کلمرات
میتوان بیانگر این باشد که تمایل نویسندگان بیشرتر برر روی چره موضروعی بروده اسرت ( Zhang,
 )2008; Rose, Engel, Cramer, & Cowley, 2010بنابراین از جردول  3مریتروان نتیجره گرفرت کره
تمایل و تمرکز پارساهای نوشتهشده در سالهای  1390تا  1393بیشتر بر روی بهینهسازی با استداده
از الگوریتمهای تکاملی بوده است از این سو میتوان حدودی از محدود پژوهشها را درک کرد
و پژوهشها با نیازهای صنعت همسوتر ساخت
در انتها به بررسی وضعیت توزیع نمایهها در داخرل چکیرده پرداختره و نشران داده شرد %64
نمایههایی که در داخل چکیده وجود دارند در  %40بخش نخست میباشند این آمار نشان میدهد
که نویسنده بیشتر مطالب خود را در هدف و روششناسی بیان میکند و با استداده از ایرن ویژگری
سیستمهای استخرا خودکار کلیدواژه و یا خالصهسازهای متن میتوانند به کلمات کاندیدی کره
بهعنوان کلیدواژه از این بخشها استخرا میکنند وزن بیشتری قرار دهند

فهرست منابع
ابا ری ،زهرا ،سعیده پالیزوانی  1391بررسی میزان همخوانی و روزآمدی سر عنوانهای موضوعی فارسی با عناوین
کتا های منتشرشده در پایگاه کتابخانه ملی ایران در سالهای  1388-1384نظامها و خدمات اطالعاتی -42 :)1( 2
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نشان میدهد که  %60رسالهها کمتر از  %25کلیدواژههای آنها از عنوان انتخا شدهاند نتایج مرا
در جدول نشان میدهد که حردود  %50کلیردواژههرای نویسرنده عینرا از داخرل چکیرده اسرتخرا
شدهاند که در پژوهش ( )Strader, 2011نیز نتیجه مشابه %54ی گرفته شده است
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جدول  )1بیشترین نمایهها و عنوان رساله

رشته

عنوان رساله
بررسی رفتار دینامیکی نیرخطی اتصال صلب ،با مقطع کاهشیافته تیر( )RBS

متداوت

نمایهها

عمران

19

مکانیک

19

عمران

18

عمران

17

برق

16

با روش اجزاء محدود
تحلیل عددی بارگااری دینامیکی بر روی یک سازه تحت محیطهای واسط

تعداد

شبیهسازی دوبعدی جریان در لولهها
آنالیز حساسیت شبکه  GPSشمال تهران به فعالیتهای احتمالی آتشفشان
دماوند
ارزیابی کدایت سیستم توزیع شامل واحدهای تولید پراکنده تجدید پایر و
خودروهای برقی

جدول  )2پارساهایی که بیشترین توصیفگر ها را دارند

تعداد

رشته

عناوین پر توصیدگر نمایهساز

15

مکانیک

تحلیل عددی بارگااری دینامیکی بر روی یک سازه تحت محیطهای واسط متداوت

14

عمران

12

برق

توصیدگر

بررسی رفتار دینامیکی نیرخطی اتصال صلب ،با مقطع کاهشیافته تیر(  )RBSبا روش
اجزاء محدود
کنترل نیرخطی پدیده ی آشو در دینامیک وضعیت ماهواره
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11

عمران

ضعیف-ستون قوی
تعیین فرکانس ارتعاشی صدحات ترکدار با استداده از روشهای بدون شبکه

جدول  )3پارساهایي که بیشترین کلیدواژه ها را دارند

تعداد

رشته

عناوین

8

برق

ردیابی شی متحرک در شبکههای حسگر بیسیم با انرژی مصرفی کم

8

برق

8

عمران

آنالیز حساسیت شبکه  GPSشمال تهران به فعالیتهای احتمالی آتشفشان دماوند

8

برق

طراحی و ساخت یک حسگر گاز بر مبنای ساختار فیبرنوری

8

عمران

شبیهسازی دوبعدی جریان در لولهها

کلیدواژه

ارزیابی کدایت سیستم توزیع شامل واحدهای تولید پراکنده تجدید پایر و خودروهای
برقی

جدول  )4عناوین و تعداد کلمات کلیدی پارساهایی که کلمات کلیدی و توصیفگرهای آنها بیشترین میزان اشتراک را با
یکدیگر دارند

تعداد

تعداد

توصیدگر

کلیدواژه

6

4

تعداد
کل
کلمات

7

درصد
اشتراک
با کل
نمایهها

%43

درصد
کلمات
مشترک
با
نویسنده
%75

درصد
کلمات
مشترک با

رشته

عنوان رساله

توصیدگرها

%50

برق

بهبود کیدیت خدمات
در سیستمهای
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عمران

بررسی عملکرد لرزهای قابهای با دهانه بلند و ارتداع کم با عدم رعایت ضابطه تیر
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از بهینهسازی برخی
کمیتها
تحلیل لرزهای
توربینهای بادی با در
6

4

7

%43

%75

%50

عمران

6

4

7

%43

%75

%50

عمران

6

4

7

%43

%75

%50

عمران

5

6

8

%38

%50

%60

عمران

7

4

8

%38

%75

%43

مکانیک

نظرگرفتن اثرات
اندرکنش خاک و
سازه
شناسایی و پایش
پدیده گرد و نبار از
دادههای سنجش از
دوری با استداده از
عمق اپتیکی
بررسی خوردگی و
ندو یون کلر در بتن
خودتراکم حاوی
زئولیت و متاکائولین
تاثیر خصوصیات
هیدرولیکی مصالح
سدهای نیرهمگن بر
پایداری آن
تحلیل ویسکواالستیک
تنش تورق در
اتصاالت چسبی
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5

3

6

%34

%67

%40

برق

8

4

9

%34

%75

%38

مکانیک

8

4

9

%34

%75

%38

عمران

8

4

9

%34

%75

%38

عمران

شبکههای چندکاربره
رلهای بیسیم رقابتی با
رهیافت نظریه بازی
بررسی فرآیند ادنام
قطرات معلق از طریق
شبیهسازی عددی با
روشهای حجم سیال
و شبکهی بولتزمن
بررسی اثرات ساختگاه
و تخمین خصوصیات
جنبش نیرومند زمین
با استداده از دادههای
میکروترمور و مقایسه
نتایج آن با مدلسازی
پروفیل خاک (مطالعه
موردی :ناحیه نربی
شهر بابل)
بررسی روش
آزمایشگاهی پاکسازی
آلودگی ندتی
درمحیطهای آبی
(آبهای زیرزمینی)
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The Analysis of the Distribution and Focus of Keywords in Theses
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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. The purpose of this work is to be
used as a base or as the first stage in the automatic keyword extraction
as well as the high-level perception of where the ongoing research is
headed 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 that 40% of author keywords are
extracted from first 20% of the abstract (This figure changes to 45%
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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.
Keywords: Indexing, Descriptors, Keyword Distribution, Research
Focus Area
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