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چکیده :تجزیهوتحلیل ارتباطاا میاان فنااوری اا مای تواناد بینشای بارای ات اا

استراتژی ای فناورانه و به حداکثر رساندن سود فرا م کند .پتنت ا ،ب شی جادایی-
ناپذیر از حقوق مالکیت فکری ستند و اطالعا قابل تاوجهی دربااره فنااوری اای

توسعهیافته را دربرمیگیرند .باتوجه به حجم فزاینده پتنت اا ،رو
تحلیل پتنت پیشنهاد شده است .در رو

دادهکااوی بارای

پیشنهادی ،از قوانین وابستگی وزندار بارای

تحلیل پتنت استفاده میشود و ا میت نابرابر پتنت ا و سطوح فناوری از نظار ا میات
تجاری و تاثیر فناورانه در نظر گرفته شادهاسات .اد ایان پاژو ش ،یاافتن روشای
پایدار برای شناسایی ارتباطا میان فناوری ا براساس تحلیل پتنت است ،کاه وابساته
به دانش نی مت صصان یک حوزهی خاص فناوری نباشاد .بارای دساتیابی باه ایان
اد

یااک فرآیناد هااار مرحلاهای شااامل جماعآوری داده ،تشااکیل پایگاااه داده

ساااختیافتااه ،اجاارای دادهکاااوی و شناسااایی/تعیااین میازان ارتباطااا میاان فناااوری
ا/ترسیم گرافیکی آن ارائه شدهاست .فرآیند پیشنهادی با یک مطالعه ماوردی اجارا
و ارزیابی شده است.
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پتنت ا یکی از مهمترین منابع نوآوری و مچنین ابزاری مفید برای تحلیل ای فنی -اقتصادی به
شمار میآیند و در مطالعا گستردهای مورد استفاده قرار گرفتهاند ،از جمله :ترسیم منحنی عمر
فناوری ا ،پیشبینی فناوری ای نوظهور ،مطالعا توسعه فناورانه ،تجزیهوتحلیل روند ای
نوآوری ،ارتقای برنامهریزی استراتژیک (ناظمی ،شماعی و قدیری Altuntas and Dereli ،1391
.)Kim and Sungjioo 2015 ،Altuntas, Turkay and Kusiak 2015a ،Li, Zheng and Shi 2014 ،2015
پتنت ا ،یکی از بهترین شاخص ا برای ارزیابی فعالیت ای فناورانه ستند ( Mattas and Deepti
 .)2015بنابراین با تحلیل پتنت میتوان به اطالعا ارزشمندی پیرامون روند و مسیر تکامل آن ا،
فعاالن اصلی ،دانش ای نهفته و مچنین ارتباطا میان فناوری ا دست یافت .محققان پس از
درک ا میت پتنت در فهم بیشتر آن تال ایی کردند ،به طوریکه پس از توافقنامه
استراسبورگ در سال  1971و به منظور طبقهبندی پتنت ا ،سیستم بینالمللی طبقهبندی پتنت
( )1IPCتوسعه یافت .با در دسترس بودن این طبقهبندی ،جستوجو و است راج اطالعا مرتبط با
پتنت ا آسان شدهاست .براساس این سیستم ،به ر پتنت حداقل یک کد  IPCبا توجه به دامنه
فناوری آن ،اختصاص دادهشدهاست (علم خواه  .)1391ر ند این طبقهبندی توانست کاربرد
پتنت ا و تحلیل برآمده از آن ا را افزایش د د؛ اما ،باتوجه به حجم فزاینده پتنت ا ،یک رو
تحلیل مناسب برای مجموعه داده ای بزرگ ضروری به نظر میرسد .ازاینرو ،استفاده از رو -
ای دادهکاوی در تحلیل پتنت ا پیشنهاد شدهاست .این رو مجموعهای از فنون است که به
ش ص امکان مید د تا ورای دادهپردازی معمولی حرکت کند .دادهکاوی ،سازمان ا را قادر
میسازد تا از سرمایه داده ایشان بهدرستی بهرهبرداری نمایند و از این ابزار برای پشتیبانی فرآیند
تصمیمگیری استفاده کنند (غیاثی ،نظافتی و شکو یار  .)1394یکی از پرکاربردترین تکنیک ا در
دادهکاوی ،کاو قوانین وابستگی است .کاو قوانین وابستگی یک رو محبوب و متداول
دادهکاوی براساس احتمال شرطی است که ارتباطا میان ا دا م تلف را است راج میکند
(.)Hipp et al. 2015; Kotsiantis and Kanellopoulos 2006; Forsati and Meybodi 2010
در رو

پیشنهادی با استفاده از اطالعا

پتنت وابستگی میان فناوری ا شناسایی شده ،میزان

ارتباط در خوشه ای فناوری تعیین و در نهایت به صور

گرافیکی نمایش داده میشود .در این

پژو ش ،خوشه ای فناوری نشاند ندهی گروه ای دو یا ندتایی فناوری ای مرتبط ستند که
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تمامی پتنت ا دارای ا میت یکسان نیستند و مچنین سطوح فناوری (در اینجا کد ای )IPC
ستند.

دارای وزن ای متفاو

بنابراین ،الگوریتم ای مبتنی بر قوانین وابستگی وزندار شامل کاو
بولین ( ،)1BOWARMکاو
کاو

قوانین وابستگی وزندار

قوانین وابستگی وزندار ( )2WARM_2و سه الگوریتم پیشنهادی،

قوانین وابستگی وزندار ترکیبی 2 ،1و  ،)3CBW_1, CBW_2, CBW_3( 3اجرا و نتایج به-

دستآمده مقایسه شدهاند .استناد ،یکی از شاخص ای مهم در تعیین ا میت و تاثیر یک پتنت به
حساب میآید (منصوری و عصاره  .)1393مچنین تعداد زیاد پتنت ای تحت پوشش یک کد
 ،IPCنشاند ندهی جذابیت باالی فناوری ارائهشده توسط این کد است (
 .)Kusiak 2015bدر الگوریتم ای پیشنهادی ،وزن و ا میت متفاو
فناوری به صور

Altuntas, Dereli, and

پتنت ا و مچنین سطوح

مزمان و با استفاده از تعداد استناد ای پتنت و تعداد پتنت ای موجود در

کد ای  IPCدر نظر گرفته شدهاست .در این پژو ش برای آمادهسازی داده ا به جای بهرهگیری از
نرمافزار ای تحلیل پتنت که خریداری و استفاده از آن ا اغلب مستلزم زینهی بسیار است ،یک
نرمافزار به منظور است راج اطالعا

طراحی شده و زینه ای این قسمت با وجود خروجی ای

مشابه به طور قابل توجهی کا ش یافتهاست .خروجی الگوریتم ای مورد استفاده به پرسش ایی از
قبیل موارد زیر پاسخ مید د :فناوری مورد نظر با کدام فناوری ا مرتبط است؟ کدام فناوری ا
دارای ارتباطا قویتری ستند؟ و میزان ارتباطا آن ا نسبت به م گونه است؟
به بیان دقیقتر ،د

این پژو ش ،یافتن روشی پایدار جهت است راج فناوری ای مرتبط

براساس تحلیل پتنت است ،که را نمایی برای مدیران به منظور شناسایی حوزه ای فناوری ،ارتباط
میان فناوری ا و کا ش خطرا

ناشی از سرمایهگذاری باشد .برای دستیابی به این د  ،رو

پژو ش در قالب یک فرآیند هار مرحلهای ارائه شدهاست .مرحله ن ست ،جمعآوری داده،
شامل جمعآوری اسناد پتنت از پایگاه داده پتنت با توجه به فناوری ای موردنظر .در مرحله دوم ،با
تشکیل پایگاه داده ساختیافته ،اطالعا موردنیاز از پتنت ای بازیابی شده به دست میآیند .برای
پیادهسازی فرآیند کر شده ،یک سیستم نرمافزاری با استفاده از زبان برنامهنویسی  PHPطراحی و
1

Boolean weighted association rule mining
Weighted association rules mining_2
3
Combination of BOWARM & WARM_2
2
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توسط الگوریتم ای پیشنهادی به دست آمدهاند.
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مرحله سوم ،اجرای دادهکاوی است .درواقع ،برای شناسایی و تعیین میزان ارتباطا میان فناوری-
ای م تلف ،الگوریتم ای قوانین وابستگی وزندار پیشنهاد شدهاند و سه الگوریتم ابتکاری نیز
ارائه شدهاست .در الگوریتم ای پیشنهادی ا میت نابرابر پتنت ا و نیز سطوح فناوری از نظر تاثیر
فناورانه و ا میت تجاری به صور

مزمان درنظر گرفته شدهاست .مرحله هارم ،ترسیم

گرافیکی ،ارتباطا به دست آمده به صور گرافیکی نمایش داده میشوند تا تجسم بهتری برای
کاربران فرا م شده و تحلیل و ارزیابی نتایج بدست آمده تسهیل شود.
انجام این پژو ش برای مدیران و تصمیمگیران عرصه فناوری به ویژه فناوری ای نوین مفید
خوا د بود؛ زیرا ،مستندا

تحلیل پتنت اطالعا

ارزشمندی ارائه مید ند ،از جمله :اجتناب از

دوبارهکاری (کا ش زینه ای پژو شی) ،انجام پژو ش در یک سطح دانش باالتر ،استفاده از
راه جدید ،آگا ی از روند ای فنی و تجاری فناوری در دیگر کشور ا و تعیین زمینه ای
مطمئن برای سرمایهگذاری ،شناسایی اختراع ای آزمایش شده به عنوان رویداد ای جدید،
که این یافته ا در کنار م ،افق

بررسی پژو ش ای گذشته ،پیدا کردن راه حل برای مشکال

دید بازتری را برای مدیران و کارکنان تحقیق و توسعه فرا م میآورد .ادامه مقاله به شرح زیر
است .مبانی نظری و مطالعا

پیشینی ارتباطا

میان فناوری ا و کاربرد ای دادهکاوی در تحلیل

پتنت در ب ش دوم بررسی میشوند .مراحل پژو ش در ب ش سوم و نتایج پژو ش در ب ش
هارم شرح داده شدهاست .بحث و ارزیابی نتایج نیز در ب ش پنجم خالصه شدهاست .نتیجه
گیری ،پیشنهادا آتی و محدودیت ای پژو ش در ب ش ششم ارائه شدهاست.
 .2مبانی نظری و مطالعات پیشینه پژوهش
تحلیل پتنت بااستفاده از دادهکاوی

محققان رویکرد ای دادهکاوی از قبیل قوانین وابستگی ،کاو
و تحلیل سری ای زمانی را برای پتنت ا به کار گرفتهاند (

متنی ،خوشهبندی ،طبقهبندی

;Wu et al. 2011; Lee et al. 2009

et al. 2011; Dereli and Durmusoglu 2009; Hidalgo and Gabaly 2012

 .)Trappeyمطالعا

محدودی از قوانین وابستگی برای تحلیل اسناد پتنت استفاده کرده اند « .اشلر» و مکاران 1قوانین
Hashler et al

1
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اجرا شدهاست .زیرا ،استفاده از نرمافزار ای رایج تحلیل پتنت مستلزم زینهی نسبتا باالیی است.
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دادند که زیرساخت ای اساسی را برای ایجاد و تغییر مجموعه داده ای ورودی و تجزیهوتحلیل
مجموعه داده ا و قوانین فرا م میکند ( .)Hahsler, Bettina and Kurt 2005مجیدفر و مکارانش
با استفاده از تجزیهوتحلیل مورفولوژیک پتنت ا ،فرآیندی هار مرحلهای به صور

مدول ای

نرمافزاری مستقل دادهکاوی به منظور است راج فناوری ای جدید و بالقوه ارائه دادند و به این
پیشنهادی ،پتانسیل پرداز

نتیجه رسیدند که رو

سیستماتیک داده ای موجود در متون ساخت-

نیافته پتنت ا و استفاده از این داده ا در پیشبینی حوزه ای جدید فناوری را

داراست ( Majidfar,

« .)Majidfar and Shadpoor 2007جون» 1با استفاده از نقشه ا و قوانین وابستگی ،روشی برای تحلیل
پتنت و کد ای  IPCپیشنهاد کرد .با بهرهگیری از ار وب پیشنهادی میتوان نواحی فناوری
خالی (ضروری ولی توسعهنیافته) را پیشبینی کرد

(2011a

« .)Junکیم» و مکاران کاو

قوانین

وابستگی ،فرآیند تحلیل شبکه ای و تحلیل اثر متقابل را برای تعیین تعامال میان فناوری ا به کار
گرفتند .احتمال ای شرطی میان فناوری ا با استفاده از کاو

قوانین وابستگی تعیین میشود،

سپس رویکرد تحلیل شبکهای فناوری ا را اولویتبندی میکند
مکاران از کاو

(et al, 2011

« .)Kimجون» و

قوانین وابستگی و سری ای زمانی برای پیشبینی روند بیوفناوری 2استفاده

کردند (« .)Jun, Park and Jang 2012وانگ» و مکاران 3یک متدولوژی کاو

کارا برای قوانین

وابستگی وزندار پیشنهاد کردند .این نظریه مبتنی بر این واقعیت است که مش صه ای عددی می-
توانند باتوجه به قضاو

خبرگان در یک حوزه وزنی خاص ،به ر آیتمی نسبت داده شوند

( .)Wang, Jiong and Philip 2000آلتونتاس و مکاران در سال  2015داده ای پتنت را توسط نرم
افزار

AcclaimIP

است راج کرده و از الگوریتم ای قوانین وابستگی وزندار (

BWARM,

 )WARM_2, BOWARMبرای تحلیل مدارک پتنت استفاده کردند .در الگوریتم ای  BWARMو
BOWARM

ا میت (وزن) نابرابر سطوح تکنولوژی و در الگوریتم

WARM_2

ا میت (وزن)

نابرابر پتنت ا در نظر گرفته شدهاست (.)Altuntas, Dereli, and Kusiak 2015b
مطالعا

موردی مذکور اغلب ا میت یکسانی برای پتنت ا و فناوری ا در نظر گرفتهاند و یا

وزن اختصاص دادهشده براساس قضاو

خبرگان بودهاست .در این پژو ش ،الگوریتم قوانین
Jun

1

Biotechnology
Wang et al

2
3
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وابستگی را به منظور تحلیل پتنت به کارگرفتند .آن ا مجموعهای شامل قوانین وابستگی ارائه
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گرفته و وابسته به دانش نی مت صصان یک حوزهی خاص فناوری نباشد ،برای یافتن ارتباطا
میان فناوری ا و شناسایی خوشه ای شامل فناوری ای مرتبط به کار گرفته شدهاست.
ارتباطات میان فناوریها

مرور مبانی نظری نشان مید د ،برای بررسی ارتباطا

میان فناوری ای م تلف معموال از

تکنیک تحلیل اثر متقابل ( )1CIAاستفاده شدهاست .تحلیل اثر متقابل با استفاده از یک ماتریس،
روابط علی و معلولی بین وقایع را نشان مید د و شاخص اثر متقابل ( )A,Bبه صور
شرطی )𝐴|𝐵(𝑃 تعریف میشود .جزئیا
«دالکی»

(1971

احتمال

تکنیک تحلیل اثر متقابل را می توان در پژو ش

 )Dalkeyمطالعه کرد« .جئونگ» و «کیم» 2در سال  1997یک مدل اثر متقابل

براساس منطق فازی ،برای تجزیهوتحلیل کیفی فناوری ارائه کردند (« .)Jeong and Kim 1997یون»
و «پارک» 3در سال  2004با استفاده از یکپار هسازی متنکاوی و تحلیل شبکه به توضیح فرآیند
کلی توسعه شبکه پتنت و نیز ارائه شاخص ای جدید مانند مرکزیت فناوری ،دورهی فناوری و
خوشه ای کلیدواژه فناوری جهت تحلیل کمی عمیق پرداخته و به این نتیجه رسیدند که رو
پیشنهادی میتواند در تحلیل به روزرسانی روند فناوری ای پیشرفته و شناسایی راه ای جدید برای
توسعه محصول به کار گرفته شود (.)Yoon and Park 2004
« وی» و مکاران 4در سال  2007به جای تکیه بر درک ای بصری و کیفی که در مدل ای
متعار

تحلیل اثر متقابل استفاده میشود ،یک متدولوژی مبتنی بر پتنت برای اندازهگیری اثرا

متقابل بهکار گرفتند .آن ا داده ا را از اداره پتنت و عالئم تجاری ایاال

5

متحده (  )USPTOبا

استفاده از یک کد برنامهنویسی شده ،جمعآوری و یک شبکه اثر متقابل برای تحلیل روابط
پیچیده بین فناوری ا ارائه کردند (« .)Choi, Kim and Park 2007لی» و مکاران 6در سال 2009
رویکرد فرآیند تحلیل شبکهای ( )7ANPرا برای یافتن اثر متقابل بین فناوری

ا پیشنهاد کردند ( Lee
1

Cross impact analysis
Jeong and Kim
3
Yoon and Park
4
Choi et al
5
United States Patent and Trademark Office
6
Li et al
7
Analytical Network Process
2
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وابستگی وزنداری که ا میت نابرابر پتنت ا و مچنین سطوح فناوری را به صور توامان درنظر

تحلیل پتنت با استفاده از داده کاوی | ...محمودجانلو و دیگران

اثرمتقابل کمی ،روشی برای شفا تر کردن اثر فناوری ا و ت مین اثر متقابل فناوری ا پیشنهاد
کردند

(and Prinzie 2007

« .)Thorleuchter, Poelنو» و «پارک» 2در سال  2010از اعداد استناد

جهت توسعه مسیر ای ادغام فناوری برای نانوبیوفناوری 3استفاده کردند

(and Park 2006

.)No

«کیم» و مکاران 4در سال  2011با استفاده از تحلیل استنادی پتنت ،تحلیل مطبقهای پتنت 5و
تحلیل استنادی سری ای زمانی به بررسی ارتباطا

فناورانه میان خدما

مبتنی بر فناوری و

فناوری ای اطالعا و ارتباطا ( )6ICTپرداختند (.)Kim.C, Kim.S and Kim 2011
ضرورت و اهداف پژوهش

اطالعا

به دست آمده از تحلیل پتنت در مطالعا

مرتبط با توسعه فناورانه ،شناسایی

روند ای فناورانه ،شناسایی پتانسیل بالقوه فناوری ا و تصمیمگیری ای مدیریتی به منظور شناسایی
حوزه ای فناورانه جذاب برای سرمایهگذاری بهکار میرود .ازآنجاییکه ،حجم این داده ا بسیار
زیاد بوده و نیز در حال افزایش است ،استفاده از تکنیک ای دادهکاوی در تحلیل اطالعا
پیشنهاد شده است .رو

دادهکاوی پیشنهادی ار وبی برای یافتن ارتباطا

پتنت

میان فناوری ای

م تلف ارائه مید د و میتواند توسط مدیران و کارکنان سازمان ا به منظور کا ش ریسک مورد
استفاده قرار گیرد .از پرکاربردترین تکنیک ا در دادهکاوی ،الگوریتم قوانین وابستگی است.
ازآنجاییکه ،قوانین وابستگی سنتی قادر به درنظرگرفتن ا میت نابرابر پتنت ا و سطوح م تلف
فناوری نیستند ،این پژو ش ضمن بهرهگیری از الگوریتم ای قوانین وابستگی وزندار ،الگوریتم-
ای جدیدی ،توسعه یافته از الگوریتم ای وزندار رایج ،ارائه مید د.
در نتیجه ،با استفاده از الگوریتم ای پیشنهادی ،سازمان ا میتوانند شرکت ای تولیدکننده
فناوری را مورد بررسی قرار داده و دریابند که این شرکت ا در حوزه ای فناوری موردنظر ،به
دنبال ه ستند .با توجه به قابلیت تصویرسازی ،درک و تحلیل ارتباطا کشف شده تسهیل شده
1

Thorleuchter et al
No and Park
3
Nano Biotechnology
4
Kim et al
5
Co-classification
6
Information and Communication Technologies
2
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 « .)et al, 2009تورلیو تر» و مکارانش 1در سال  2010در پژو شی با استفاده از رویکرد تحلیل

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

تصمیمگیری نمایند.
.3

مراحل پژوهش

در این مقاله ر کد  IPCبه عنوان یک آیتم ،ر سند پتنت به عنوان یک تراکنش درنظر گرفته
شدهاست .برای تحلیل پتنت از هار رقم اول کد ای
 .)Altuntas, Dereli, and Kusiak 2015bرو

IPC

استفاده شده است (

;Jun 2011b

پیشنهادی در شکل  1شرح داده شدهاست.

شکل  .1چارچوب کلی پژوهش
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است .در نتیجه ،مدیران با شناخت دقیقتری از فناوری ا میتوانند برای سرمایهگذاری ای جدید
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تاریخ صدور و تعداد استناد ا از پایگاه داده پتنت به دست آورده میشود ،سپس قوانین وابستگی
وزن دار مبتنی بر الگوریتم ای داده کاوی برای یافتن وابستگی ای میان فناوری ا استفاده شده-
است .مراحل پژو ش به شرح زیر میباشد:
آمادهسازی دادهها

اسناد پتنت مرتبط با فناوری تئوری پایگاهداده و کاربرد ای آن ( )1DTAاز پایگاهداده پتنت
آمریکا ( )USPTOموجود در سایت «فری پتنتس آنالین »2با استفاده از معادله زیر است راج شده
اند.
Title: databases AND (multimedia OR spatial OR active OR biomedical OR classification OR
ranking OR clustering OR mining OR visualization OR integration OR management OR
ubiquitous OR mobile OR extraction OR modeling OR provenance OR quality OR security
OR privacy OR streaming OR heterogeneous OR warehousing OR OLAP OR parallel OR
distributed OR query OR processing OR reliability OR semantic OR metadata OR analysis
OR temporal OR services( (Thorleuchter, Poel and Prinzie 2007).

به این ترتیب  100270پتنت بازیابی شدند .در این مرحله با استفاده از زبان برنامهنویسی  ،PHPیک
نرمافزار وشمند (ربا ) برای پرداز
بررسی کرده و اطالعا

داده ا طراحی شده است .این نرمافزار داده ای پتنت را

موردنیاز (شماره پتنت ،تاریخ صدور ،تعداد استناد ا ،کد ای  )IPCرا

تهیه و خیرهسازی میکند .خروجی این مرحله ،در قالب یک پایگاه داده ساخت یافته به عنوان
ورودی مرحله دادهکاوی درنظرگرفته شدهاست .در این مطالعه  880پتنت باتوجه به مفروضا در
نظر گرفته شده ،بازیابی شدند .اما تنها  229پتنت پس از حذ
IPC

یا نامرتبط به

DTA

پتنت ای متعلق به یک کالس

درنظر گرفته شدند .اگر پتنتی متعلق به یک کالس

IPC

باشد ،درنظر

گرفته نمی شود ،زیرا برای تعیین وابستگی میان فناوری ا ،حداقل دو کد  IPCموردنیاز است.
پتنت ای بازیابی شده در این مطالعه پیش از  20جوالی  2012صادر شدهاند .گا ی اوقا باید از
صدور پتنت ا زمانی سپری شود (برای مثال ،حدود  4سال) تا ارجاعا

و استناد ای اولیه انجام

شود (.)Gay et al, 2005در جدول  1برشی از پایگاه داده ساخت یافته ارائه شدهاست.
Database theory and its applications
www.freepatentsonline.com

1
2
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مانطورکه در شکل  1دیده میشود ،ابتدا اطالعا

پتنت شامل شماره پتنت ،کد ای ،IPC
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کدهای IPC

تعداد استنادها

تاریخ ثبت پتنت

شماره پتنت

G06F,H04L

8

2012/07/17

US1

G06F,G06N

11

2012/07/17

US2

G06F,G06N

1

2012/07/3

US3

G06F,G06N

5

2012/06/26

US4

G06F,G06N,G10L

1

2012/06/19

US5

G10L,G06F

9

2012/06/12

US6

G06Q,H04M,G06F

3

2012/05/29

US7

G06K,H04B

6

2012/05/29

US8

G06F,H04J,H04L

11

2012/05/15

US9

G06E,G06F,G06G

2

2012/05/1

US10

دادهکاوی با الگوریتمهای قوانین وابستگی وزندار

پس از آمادهسازی داده ا ،فرآیند دادهکاوی و اجرای الگوریتم ای قوانین وابستگی آغاز می-
شود .دادهکاوی با استفاده از نرمافزار متلب انجام شده است .این نرمافزار امکان انجام آسان
ماتریسی ،محاسباتی و توابعی ،استفاده از الگوریتم ای م تلف و مچنین امکان ارتباط

عملیا

آسان با زبان ای م تلف برنامه نویسی را فرا م میکند .در ادامه الگوریتم ای قوانین وابستگی
وزندار مورد استفاده ،در قالب یک مثال ارائه شدهاست.
.1

کاوش قوانین وابستگی وزندار بولین ()BOWARM

قوانین وابستگی وزندار بولین ن ستینبار توسط «لی» و « و» 1در سال  2011و به منظور ارائه
ار وبی جدید برای در نظر گرفتن وزن ا در الگوریتم قوانین وابستگی معرفی شد (
 .)2011این الگوریتم با درنظر گرفتن وزن آیتم ا ،ارز

Li and Hu

قوانین را محاسبه میکند .دو تعریف

کلیدی در این الگوریتم عبار انداز:
وزن مجموعه آیتم ر تراکنش ( :)2ITWمجموع وزن مهی آیتم ای موجود در مجموعه

Li and Hu
Itemset transaction weight

1
2
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جدول  .1پایگاه داده ساخت یافته

تحلیل پتنت با استفاده از داده کاوی | ...محمودجانلو و دیگران

پشتیبانی وزندار ) :(1WSمجموع  ITWتمام پتنت ای شامل مجموعه آیتم موردنظر تقسیم بر
تعداد کل پتنت ا (.)Li and Hu 2011
ار وب پیشنهادی با بهرهگیری از الگوریتم  BOWARMبه شرح زیر میباشد:
الف) محاسبه وزن سطوح فناوری (آیتمها)

لیست پتنت ا و کد ای  IPCدر جدول  2ارائه شدهاست.
جدول  .2لیست پتنتها (تراکنشها)
کدهای IPC

شماره پتنت

G06F,G06Q

US1

G06F,G06G,C12Q,G01N

US2

G06F,H04L,H04N

US3

G06F,G11B,H04N

US4

H04Q,G08B,H04L

US5

پنج پتنت مرتبط با فناوری فرضی  Xوجود دارد ( .)US1,US2,US3,US4,US5ر پتنت شامل
بیش از یک کد  IPCمرتبط با فناوری  Xمیباشد .مانطورکه در جدول  2نشان داده شده 10 ،کد
آیتم (کد طبقهبندی) وجود دارد .تعداد پتنت ای موجود در ر کد  IPCرا محاسبه میکنیم .برای
مثال ،هار پتنت وجود دارند که تحت کد  G06Fطبقهبندی شدهاند ( .)US1,US2,US3,US4برای
محاسبه وزن نرمال شده ر کد  ،IPCتعداد پتنت ای موجود در کد  IPCموردنظر بر تعداد کل
پتنت ای بازیابیشده تقسیم میشود ،برای مثال ( .)191/377=0.51بنابراین ،وزن اختصاص یافته
به کد  0.51 ،G06Fاست .وزن ا بین  0تا  1تغییر میکنند و مجموع آن ا یک است .در جدول 3
یک نمونه پایگاه داده آیتم وزندار نشان دادهشدهاست.

Weighted support

1
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آیتم تقسیم بر تعداد کل آیتم ا (.)Li and Hu 2011
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وزن کدهای IPC

تعداد پتنتها

ردیف

آیتم

0/51

191

G06F

1

0/14

51

G06Q

2

0/02

9

G06G

3

0/01

2

C12Q

4

0/02

8

G01N

5

0/17

64

H04L

6

0/05

20

H04N

7

0/01

5

G11B

8

0/06

22

H04Q

9

0/01

2

G08B

10

1

مجموع

377

پس از محاسبه وزن ر آیتم ،وزن مجموعه آیتم ای محتمل) (ITWمحاسبه میشود .به عنوان
مثال ITW ،برای مجموعه آیتم ( )G06F,H04Nباتوجه به جدول  3با استفاده از معادله  1محاسبه
میشود:

()1

 0.28

0.51  0.05
2



}) {( G 06F )  ( H 04N
2

ITW (G 06F , H 04N ) 

ب) محاسبه ارزش قوانین وابستگی یا میزان ارتباط در خوشههای فناوری

پس از محاسبه وزن ر مجموعه آیتم ،برای به دست آوردن ارز

قوانین وابستگی ،وزن

مجموعه آیتم در تعداد پتنت ای شامل مجموعه آیتم ضرب شده و بر تعداد کل پتنت ا تقسیم
میشود .قدر وابستگی بین مجموعه آیتم ا در این الگوریتم با استفاده از ارز

 WSشناخته می

شود .برای مجموعه آیتم ( )G06F,H04Nباتوجه به جدول  ،2محاسبا به شرح معادله  2میباشد:
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جدول  .3وزن آیتمها (کدهای  )IPCدر الگوریتم BOWARM
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به طور خالصه ،ار وب الگوریتم  BOWARMبه شرح زیر میباشد:
 .1بازیابی پتنت ا از پایگاه داده پتنت
 .2محاسبه وزن ریک از آیتم ا ( تمام کد ای  IPCمربوط به پتنت ای بازیابی شده)
 .3یافتن تمامی مجموعه آیتم ای ممکن
 .4محاسبه ارز

 ITWبرای ر مجموعه آیتم

 .5محاسبه ارز

 WSبرای ر مجموعه آیتم

 .6مرتبسازی مجموعه آیتم ا به ترتیب نزولی بودن ارز

WS

کاوش قوانین وابستگی وزندار ))WARM_2

الگوریتم  WARM_2از دیگر الگوریتم ای پرکاربرد قوانین وابستگی وزندار میباشد که از
الگوریتم  ،WARMکه توسط «تائو» و مکاران 1در سال  2003معرفی شده (، )Tao et al. 2003
توسعه یافته است

(Dereli, and Kusiak 2015b

 .)Altuntas,این الگوریتم با درنظرگرفتن وزن

تراکنش ا ،مقدار قوانین وابستگی را محاسبه میکند .دو تعریف کلیدی در این الگوریتم عبارتند
از:
وزن تراکنش ( :)2TW_2تعداد کل استناد ای پتنت ،تقسیم بر تعداد سال ای سپری شده از
تاریخ صدور پتنت موردنظر (.)Altuntas, Dereli, and Kusiak 2015b
مجموعه آیتم وزن دار ( :)3WI_2مجموع وزن تمام پتنت ای شامل مجموعه آیتم
موردنظر( .)Altuntas, Dereli, and Kusiak 2015bار وب پیشنهادی با بهرهگیری از الگوریتم
 WARM_2به شرح زیر میباشد:

1

Tao et al
Transaction weight
3
Weighted itemset
2
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()2

)𝑁𝑊𝑆(𝐺06𝐹, 𝐻04
} 0.28 × 2تعداد کل پتنت ای شامل مجموعه آیتم × ))𝑁{(𝐼𝑇𝑊(𝐺06𝐹, 𝐻04
=
=
5
تعداد کل پتنت ا
= 0.112
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جدول  4یک پایگاه داده پتنت وزندار را نمایش مید د.
جدول  .4پایگاه داده پتنت وزندار

وزن پتنت ا ()TW

میانگین تعداد استناد ا

تعداد سال ای سپری شده

تاریخ صدور*

تعداد استناد ا

پایگاه داده پتنت

پتنت

گام3

گام2

گام1

دادههای بازیابی شده از

0/24

30

4

2012

120

US1

0 /2

25

9

2007

225

US2

0/096

12

12

2004

144

US3

0 /2

25

18

1998

450

US4

0/264

33

16

2000

528

US5

1

125

مجموع

*تاریخ صدور پتنت از  2016کم میشود.

برای محاسبه وزن پتنت ا از استناد ای پتنت استفاده شدهاست .پتنت ایی که به تازگی صادر
شدهاند ،به طور طبیعی تعداد کمی استناد خوا ند داشت .مانطور که از در ب ش آمادهسازی
داده ا کر شد ،پتنت ای بازیابیشده در این مطالعه پیش از  20جوالی  2012صادر شدهاند تا
ارجاعا

و استناد ای اولیه انجام شود .مچنین ،برای حذ

تاثیر زمان ،تعداد کل استناد ای ر

پتنت را بر تعداد سال ایی که از صدور آن میگذرد ،تقسیم میکنیم تا میانگین تعداد استناد ا
برای یک سال به دست آید .در نهایت برای نرمالسازی ،میانگین تعداد استناد ا برای ر پتنت بر
میانگین کلی تعداد استناد پتنت ا تقسیم میشود.
به این ترتیب ،وزن اختصاص داده شده به ر پتنت بین صفر تا یک و و مجموع وزن ا برابر
یک خوا دبود .به عنوان مثال ،برای پتنت  US1ارائه شده در جدول  ،4تعداد سال ای سپری شده
هار است ( )2016 - 2012و میانگین تعداد استناد ای پتنت در یک سال  30است (.)120/4
مچنین ،وزن نرمال شده آن برابر  0.240خوا دبود (.)30/125
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الف) محاسبه وزن پتنتها

تحلیل پتنت با استفاده از داده کاوی | ...محمودجانلو و دیگران

در این گام ،برای به دست آوردن ارز

قونین وابستگی ،مجموع وزن تمام پتنت ای شامل

مجموعه آیتم را به دست میآوریم .به عنوان مثال ،برای مجموعه آیتم ( )G06F,H04Nباتوجه به
جدول 2و:4
)𝑁𝑊𝐼 − 2(𝐺06𝐹, 𝐻04
}مجموع وزن تمامی پتنت ای شامل مجموعه آیتم{ )𝑁= {(𝐺06𝐹, 𝐻04

()1

= {𝑇𝑊𝑈𝑆3 + 𝑇𝑊𝑈𝑆4 } = 0.096 + 0.200 = 0.296

به طور خالصه ،مراحل الگوریتم  WARM_2به شرح زیر میباشد:
 .1بازیابی پتنت ا از پایگاه داده پتنت
 .2محاسبه ارز

 TW_2برای ر تراکنش (پتنت)

 .3یافتن تمامی مجموعه آیتم ای ممکن
 .4محاسبه ارز

 WI_2برای ر مجموعه آیتم

 .5مرتبسازی مه مجموعه آیتم ا به ترتیب نزولی بودن وزن

کاوش قوانین وابستگی وزندار ترکیبی)CBW_1( 1

الگوریتم ترکیبی 1با در نظر گرفتن وزن آیتم ا ،ارز

قوانین وابستگی را محاسبه میکند .در

الگوریتم حاضر وزن آیتم ا براساس تعداد استناد پتنت ای شامل مجموعه آیتم موردنظر محاسبه
میشود .تعاریف مورد استفاده در الگوریتم ترکیبی 1به شرح زیر میباشد:
وزن مجموعه آیتم ( :)ITWمجموع وزن مه ی آیتم ای موجود در مجموعه آیتم تقسیم بر تعداد
کل آیتم ا.
پشتیبانی وزندار ( :)WSمجموع  ITWتمام پتنت ای شامل مجموعه آیتم موردنظر تقسیم بر تعداد
کل پتنت ا.
ار وب پیشنهادی با بهرهگیری از الگوریتم ترکیبی 1به شرح زیر میباشد:
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ب) محاسبه میزان ارتباط در خوشههای فناوری

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

برای محاسبه وزن آیتم ا ابتدا وزن ر پتنت با تقسیم تعداد استناد ای پتنت بر تعداد سال ای
گذشته از صدور آن به دست آورده شده و سپس نرمالسازی میشود .در مرحله بعد ،وزن پتنت-
ای شامل آیتم (کد  )IPCمورد نظر به عنوان وزن آیتم جمع میشوند که در جدول  5نشان داده
شده است.
جدول  .5وزن آیتم در الگوریتم ترکیبی (CBW_1) 1
وزن کدهای IPC

پتنتهای شامل آیتم

آیتم

ردیف

(0.736 )0.240+0.200+0.096+0.200

US1,US2,US3,US4

G06F

1

0.240

US1

G06Q

2

0.200

US2

G06G

3

0.200

US2

C12Q

4

0.200

US2

G01N

5

0.360

US3,US5

H04L

6

0.296

US3,US4

H04N

7

0.200

US4

G11B

8

0.264

US5

H04Q

9

0.264

US5

G08B

10

سپس ،وزن مجموعه آیتم ای محتمل نیز محاسبه میشود .به عنوان مثال ،برای مجموعه آیتم
( )G06F,H04Nباتوجه به جدول  5محاسبا به شرح معادله  4خوا د بود:
()4

{(𝐺06𝐹) + (𝐻04𝑁)} 0.736 + 0.296
=
= 0.516
2
2

= )𝑁𝐼𝑇𝑊(𝐺06𝐹, 𝐻04

ب) محاسبه میزان ارتباط میان فناوریهای مختلف

برای به دست آوردن ارز

یک قانون وابستگی مشابه رو

 ،BOWARMوزن مجموعه آیتم

مورد نظر در تعداد پتنت ای شامل مجموعه آیتم ضرب شده و بر تعداد کل پتنت ا تقسیم می-
شود .به عنوان مثال ،برای مجموعه آیتم ( )G06F,H04Nباتوجه به جدول  2در معادله  5خوا یم
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الف) محاسبه وزن سطوح فناوری (آیتمها)

تحلیل پتنت با استفاده از داده کاوی | ...محمودجانلو و دیگران

)𝑁𝑊𝑆(𝐺06𝐹, 𝐻04
} 0.516 × 2تعداد کل پتنت ای شامل مجموعه آیتم × ))𝑁{(𝐼𝑇𝑊(𝐺06𝐹, 𝐻04
=
=
5
تعداد کل پتنت ا
= 0.2064

()5

به طور خالصه ،ار وب الگوریتم  CBW_1به شرح زیر میباشد:
 .1بازیابی پتنت ا از پایگاه داده پتنت
 .2محاسبه وزن ریک از آیتم ا
 .3یافتن تمامی مجموعه آیتم ای محتمل
 .4محاسبه ارز

 ITWبرای ر مجموعه آیتم

 .5محاسبه ارز

 WSبرای ر مجموعه آیتم

 .6مرتبسازی مجموعه آیتم

ا به ترتیب نزولی بودن میزان WS

کاوش قوانین وابستگی وزندار ترکیبی(CBW_2) 2

الگوریتم ترکیبی 2با درنظر گرفتن وزن تراکنش ا ،ارز

قوانین وابستگی را محاسبه میکند.

در الگوریتم حاضر وزن تراکنش ا براساس تعداد استناد ای پتنت و نیز وزن مجموعه آیتم
موردنظر محاسبه میشود .تعاریف مورد استفاده در الگوریتم ترکیبی 2به شرح زیر میباشد:
وزن تراکنش ( :)TWوزن استنادی پتنت (شامل مجموعه آیتم) ضرب در وزن مجموعه آیتم مورد
نظر.
مجموعه آیتم وزندار ( :)WIمجموع وزن تمام پتنت ای شامل مجموعه آیتم مورد نظر.
ار وب الگوریتم ترکیبی 2به شرح زیر میباشد:
 -1محاسبه وزن پتنتها

وزن ر آیتم با تقسیم تعداد پتنت ای موجود در آیتم بر تعداد کل پتنت ا محاسبه شده و وزن
ر مجموعه آیتم با تقسیم مجموع وزن آیتم ای موجود در مجموعه آیتم بر تعداد کل آیتم ای
موجود به دست میآید .برای محاسبه وزن تراکنش ا ،ابتدا ،وزن استنادی پتنت ای شامل
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داشت:
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میشود و سپس ،مطابق جدول  4نرمالسازی میشود .در نهایت ،در وزن مجموعه آیتم موردنظر
ضرب میشود .به عنوان مثال ،برای مجموعه آیتم ( )G06F,H04Nپس از محاسبه وزن ر آیتم
(مطابق جدول  ،)3در معادله  6خوا یمداشت:
{(𝐺06𝐹) + (𝐻04𝑁)} 0.51 + 0.05
=
= 0.28
2
2

()6

= )𝑁𝐼𝑇𝑊(𝐺06𝐹, 𝐻04

باتوجه به جداول  3 ،2و  4وزن پتنت ا به ترتیب زیر خوا دبود:
جدول  .6وزن پتنتها در الگوریتم ترکیبی(CBW_2) 2
وزن مجموعه آیتم

وزن استنادی

وزن تراکنش
)(TW

)ITW(G06F,H04N

-

0.28

0.240

-

0.28

0.200

0.28

0.096

0.05600

0.28

0.200

-

0.28

0.264

(0.02688)0.28*0.096

()G06F,H04N

پتنتها

کدهای IPC

G06F,G06Q
G06F,G06G,
C12Q,G01N
G06F,H04N,
H04L
G06F,H04N,
G11B
H04Q,G08B,
H04L

شماره
پتنت

US1
US2
US3
US4
US5

 -2محاسبه میزان ارتباط میان فناوریهای مختلف

پس از محاسبه وزن ر پتنت شامل مجموعه آیتم موردنظر ،مجموع وزن تمام پتنت ای شامل
مجموعه آیتم مورد نظر را برای به دست آوردن ارز

یک قانون وابستگی مشابه رو

WARM_2به دست میآید .به عنوان مثال ،میزان ارتباط میان مجموعه آیتم ( )G06F,H04Nباتوجه
به جدول  6بصور زیر در معادله  7بدست میآید:

()7

)𝑁𝑊𝐼(𝐺06𝐹, 𝐻04
}مجموع وزن تمام های پتنت شامل مجموعه آیتم)𝑁= {(𝐺06𝐹, 𝐻04
= { 𝑇𝑊𝑈𝑆3 + 𝑇𝑊𝑈𝑆4 } = 0.02688 + 0.056 = 0.0828
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مجموعه آیتم با تقسیم تعداد استناد ای پتنت بر تعداد سال ای سپری شده از صدور آن محاسبه

تحلیل پتنت با استفاده از داده کاوی | ...محمودجانلو و دیگران

 .1بازیابی پتنت ا از پایگاه داده پتنت
 .2محاسبه وزن ریک از آیتم ا
 .3یافتن تمامی مجموعه آیتم ای محتمل
 .4محاسبه ارز

 ITWبرای ر مجموعه آیتم

 .5محاسبه وزن استنادی ر پتنت
 .6محاسبه ارز

 TWبرای ر تراکنش شامل مجموعه آیتم موردنظر

 .7محاسبه ارز

 WIبرای ر مجموعه آیتم

 .8مرتبسازی مجموعه آیتم

ا به ترتیب نزولی بودن میزان WI

کاوش قوانین وابستگی وزندار ترکیبی(CBW_3) 3

الگوریتم پیشنهادی ترکیبی 3به منظور محاسبهی میزان ارتباط میان فناوری ای م تلف باتوجه
به وزن و ا میت نابرابر کد ای  IPCو مچنین پتنت ا ارائه شدهاست .دراین الگوریتم از تعداد
پتنت ای ر کد  IPCبه عنوان معیار وزند ی آیتم ا و از تعداد استناد ای پتنت به عنوان معیار
وزند ی تراکنش ا استفاده شدهاست .تعاریف مورد استفاده در الگوریتم ترکیبی 3به شرح زیر
میباشد:
وزن مجموعه آیتم ر تراکنش ( :)ITWمجموع وزن مهی آیتم ای موجود در مجموعه
آیتم تقسیم بر تعداد کل آیتم ا.
وزن تراکنش ( :)TW_2تعداد کل استناد ای پتنت ،تقسیم بر تعداد سال ای سپری شده از
تاریخ صدور پتنت موردنظر.
پشتیبانی وزندار ( :)WS Totalترکیب وزن مجموعه آیتم و پشتیبانی وزندار.
ار وب الگوریتم پیشنهادی به شرح زیر میباشد:
الف) محاسبه وزن پتنتها و وزن سطوح فناوری (آیتمها)

این الگوریتم با درنظر گرفتن وزن کد ای ( IPCآیتم ا) و مچنین وزن پتنت ا (تراکنش ا)
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به طور خالصه ،مراحل الگوریتم  CBW_2به شرح زیر میباشد:
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ارز

BOWARM

توضیح داده شد و رو

محاسبه وزن پتنت ا مشابه الگوریتم  WARM_2است .به

عنوان مثال ،برای مجموعه آیتم ( )G06F,H04Nپس از محاسبه وزن ر آیتم ،باتوجه به جدول 3
در معادله  8خوا یمداشت:
()8

{(𝐺06𝐹) + (𝐻04𝑁)} 0.51 + 0.05
=
= 0.28
2
2

= )𝑁𝐼𝑇𝑊(𝐺06𝐹, 𝐻04

برای به دست آوردن وزن پتنت ا نیز مطابق جدول  ،4تعداد کل استناد ای ر پتنت بر تعداد
سال ایی که از صدور آن سپری شده تقسیم میشود .سپس ،برای نرمال کردن ،میانگین تعداد
استناد ا برای ر پتنت بر میانگین کلی تعداد استناد پتنت ا تقسیم میشود.
ب) محاسبه میزان ارتباط در خوشههای فناوری

پس از محاسبه وزن آیتم ا و پتنت ا برای به دست آوردن مقدار پشتیبانی وزندار ،ارز
قوانین وابستگی حاصل از الگوریتم

BOWARM

با ارز

قوانین حاصل از الگوریتم

WARM_2

بصور معادله  9ترکیب میشود.

()9

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑆𝑊
= 𝑊𝑆(𝐺06𝐹, 𝐻04𝑁) + 𝑊𝐼_2(𝐺06𝐹, 𝐻04𝑁 = 0.112 + 0.296 = 0.408

به طور خالصه ،مراحل الگوریتم  CBW_3به شرح زیر میباشد:
 .1بازیابی پتنت ا از پایگاه داده پتنت
 .2محاسبه میزان  TW_2برای ر پتنت و وزن ریک از آیتم ا
 .3یافتن تمامی مجموعه آیتم ای ممکن
 .4محاسبه میزان  ITWبرای ر مجموعه آیتم
 .5محاسبه میزان  WS Totalبرای ر مجموعه آیتم
 .6مرتبسازی مجموعه آیتم

ا به ترتیب نزولی بودن میزان WSTotal
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قوانین وابستگی را محاسبه میکند .رو

محاسبه وزن آیتم ا مشابه آنچه در الگوریتم

تحلیل پتنت با استفاده از داده کاوی | ...محمودجانلو و دیگران

از میان پتنت ای بررسی شده 229 ،پتنت مطلوب و  39کد  IPCمنحصر به فرد بدست آمد .آخرین
پتنت درنظر گرفته شده در این مطالعه US8214319 ،میباشد که در تاریخ  3جوالی  2012صادر
شدهاست .بیشترین ارتباط و وابستگی متعلق به کد  ،G06Fپرداز
باشد .برای درک دقیقتر ،سطح ارتباطا

داده دیجیتال الکتریکی ،1می-

دوتایی در قالب ماتریس (جدول  )7نمایش داده می-

شود .جدول  7تمامی ارتباطا میان آیتم ای موجود در  229پتنت را ارائه مید د .وجود ارتباط
میان سطوح م تلف فناوری توسط عدد  1نشان داده شده است .در میان  107ارتباط موجود در
میان خوشه ای دوتایی ،فناوری  G06Fبا  36کالس م تلف فناوری ارتباط دارد .به بیان دقیقتر،
ر تغییری در فناوری  ،G06Fبه عنوان مثال در زمینه طراحی ،بر  36فناوری دیگر تاثیر میگذارد و
بالعکس .بنابراین ،فناوری  G06Fمیتواند به عنوان مهمترین فناوری در میان  39فناوری شناسایی
شده در نظر گرفته شود .فناوری

ای درگیر در G01R ،G01D ،G01J ،G10L ،G06E ،E21B ،H03M

،G01S ،A61B ،G09C ،G11C ،G09G ،

 G21Cتنها یک ارتباط دارند و آن ارتباط نیز با فناوری

 G06Fاست .بدین ترتیب اگر فناوری  G06Fتوسعه داده شود ،این امکان وجود دارد که فناوری-
ای مذکور نیز به دلیل وابستگی میان آن ا در آینده توسعه داده شوند.

Electric digital data processing

1
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مجموع

G21C

G01S

B64F

A61B

G09C

G11C

G01J

G01D

G01R

G07C

G09G

G11B

G10L

G09B

G08B

G07F

G06N

G06T

G06K

1

G06E

1

G06G

H04J

1

1

G01N

H04W

1

H04K

1

H04N

H04Q

1

G06Q

H04L
H04Q
H03M
H04M
H04N
H04K
H04W
H04J
C12Q
C07D
C40B
E21B
G01N
G01C
G05B
G06F
H04B
G06Q
G06G
G06K
G06T
G06N
G07F
G09B
G11B
G07C
مجموع

H04L

 ماتریس ارتباطات میان خوشه های دوتایی.7 جدول
G06F
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یک خوشه فناوری برابر است با حداکثر تعداد آیتم ای (کد ای  )IPCموجود در یک تراکنش
(پتنت) از بین پتنت ای بازیابی شده(.در اینجا پنج بود) .در این پژو ش ،وابستگی در یک خوشه
فناوری به این معناست که این فناوری ا بر یکدیگر اثر میگذارند .به عنوان مثال ،برای خوشه
دوتایی ( ،)G06F,G06Qدر صور

توسعه فناوری  ،G06Fاین احتمال وجود دارد که در آینده

فناوری  G06Qبه دلیل وابستگی میان آن ا توسعه دادهشود و نیز سرمایهگذاری در فناوری ،G06F
موجب افزایش احتمال سرمایهگذاری در فناوری

G06Q

در آینده خوا د شد .خوشه فناوری

( )G06F,G06Q,H04Lنیز به نین رابطهای میان سه فناوری داللت میکند و خوشه ای هار و
پنجتایی نیز به مین ترتیب خوا ندبود .جداول 8و9و 10 ،10ترکیب اول از خوشه ای دو تا
هارتایی و جدول  11خوشه ای پنجتایی به دست آمده از الگوریتم ای مورد استفاده را نشان
مید ند .قدر
ارز

وابستگی میان مجموعه آیتم ا در الگوریتم  BOWARMو  CBW_1با استفاده از

 WSو در  WARM_2و  CBW_2توسط  WIو در الگوریتم  CBW_3توسط  WS Totalسنجیده

میشود.
مانطور که در جدول  8دیده میشود ،اولین و دومین خوشه دوتایی برای مهی رو
ستند .خوشه ای باقیمانده برای رو

ای م تلف توالی ای متفاو

مجموعه آیتم اول برای سطح ( 3خوشه سهتایی) در رو
CBW_3

یکسان ستند ،ر ند ،این مجموعه آیتم ا قدر

جدول ،10تمامی رو

دارند .در جدول  ،9شت

ای  BOWARMو

ستند و مچنین ،هار مجموعه آیتم اول برای سطح  3در رو

ا مشابه

CBW_1

ای  WARM_2و

یکسان

CBW_2

و

وابستگی متفاوتی دارند .براساس

ا نتایج مشابهی را برای اولین مجموعه آیتم در سطح  4تولید کردند .ده
ای  BOWARMو  CBW_2تولید شده اند ،مشابه

مجموعه آیتم اول برای سطح  4که توسط رو
ستند و نیز  4مجموعه آیتم اول برای رو

ای  WARM_2و  CBW_3یکسان ستند .مانطور-

که در جدول  11نشان داده شدهاست ،رو

ای  BOWARMو  CBW_1توالی یکسان برای سطح

 5مجموعه آیتم تولید میکنند و الگوریتم ای

WARM_2

و

CBW_2

و

CBW_3

توالی ای

مشابه برای سطح  5مجموعه آیتم فرا م کردهاند .در این مطالعه موردی ،علت یکسان شدن توالی
مجموعه آیتم ا در برخی سطوح ،شد
مجموعه آیتم ای به شد

ارتباط و وابستگی مجموعه آیتم ا است .درواقع،

مرتبط ،با وجود رو

ای م تلف ،توالی ای یکسان تولید میکنند.
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) برشی از خوشه های دوتایی (اعداد بر حسب درصد میباشند:)8(جدول
BOWARM

WARM_2

CBW_1

CBW_2

CBW_3

مجموعه آیتم

WS

مجموعه آیتم

WI

مجموعه آیتم

WS

مجموعه آیتم

WI

مجموعه آیتم

WSTOTAL

H04L,G06F

0.5089

H04L,G06F

3.1176

H04L,G06F

1.3581

H04L,G06F

0.72668

H04L,G06F

3.6265

G06F,G06Q

0.4346

G06F,G06Q

2.576

G06F,G06Q

1.1334

G06F,G06Q

0.56984

G06F,G06Q

3.0107

G06F,G06K

0.24812

G06F,G10L

1.1579

G06F,G06K

0.61001

G06F,G06K

0.23201

G06F,G06K

1.3915

G06F,G06N

0.22624

G06F,G06K

1.1433

G06F,G06N

0.52538

G06F,G10L

0.21503

G06F,G10L

1.248

H04N,G06F

0.13476

G06F,G09B

1.0441

H04N,G06F

0.32848

G06F,G09B

0.18992

G06F,G09B

1.0997

G06F,G06T

0.10011

G09B,G10L

0.97482

G06F,G06T

0.24536

G06F,G06T

0.088943

G09B,G10L

0.97881

G06F,G10L

0.08913

H04L,G06Q

0.71556

G06F,G10L

0.23854

G06F,G06N

0.088639

H04L,G06Q

0.73852

G06F,G06G

0.06386

G06F,G06T

0.46557

G01N,G06F

0.15986

H04N,G06F

0.08472

G06F,G06N

0.67106

G01N,G06F

0.06354

G06F,G06N

0.44482

G06F,G06G

0.1578

H04L,G06Q

0.07521

H04N,G06F

0.57404

G06F,G09B

0.0556

H04N,G06F

0.43929

G06F,G09B

0.15123

G01N,G06F

0.07083

G06F,G06T

0.5656
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) برشی از خوشه های سهتایی (اعداد بر حسب درصد میباشند:)9(جدول
BOWARM

WARM-2

مجموعه آیتم

WS

H04N,H04L,G06F

CBW_1

مجموعه آیتم

WI

0.03659

G06F,G09B,G10L

H04L,G06F,G06Q

0.032571

G06F,G09B,G10L

CBW_2

مجموعه آیتم

WS

0.97482

H04N,H04L,G06F

H04L,G06F,G06Q

0.67146

0.028074

G01N,G06F,G06Q

G06F,G06G,G06E

0.027542

H04N,G06F,G06K

CBW_3

مجموعه آیتم

WS

مجموعه آیتم

WI

0.0952

G06F,G09B,G10L

0.12534

G06F,G09B,G10L

1.0029

H04`L,G06F,G06Q

0.088579

H04L,G06F,G06Q

0.12521

H04L,G06F,G06Q

0.70403

0.35046

G06F,G09B,G10L

0.080524

G01N,G06F,G06Q

0.053392

G01N,G06F,G06Q

0.37042

G01N,G06F,G11C

0.3195

G06F,G06G,G06E

0.067956

G06F,G06Q,G11C

0.047506

G06F,G06Q,G11C

0.333248

0.027759

G01N,G06Q,G11C

0.3195

H04N,G06F,G06K

0.061823

G01N,G06F,G11C

0.039134

G01N,G06F,G11C

0.3302

G01N,G06F,G06Q

0.019958

G06F,G06Q,G11C

0.3195

G01N,G06F,G06Q

0.052074

H04M,H04L,G06F

0.030719

G01N,G06Q,G11C

0.32275

G06F,G06K,G06T

0.01916

H04M,H04L,G06F

0.18199

G06F,G06K,G06T

0.046202

H04N,G06F,G06K

0.026049

H04N,G06F,G06K

0.2024

H04M,H04L,G06F

0.014742

H04N,G06F,G06K

0.17664

H04M,H04L,G06F

0.038278

H04L,G06F,G06E

0.024045

H04M,H04L,G06F

0.19673

G06F,G06Q,G06N

0.014317

H04L,G06F,G06E

0.1506

H04M,G06F,G06Q

0.035644

G06F,G06Q,G06E

0.022852

H04L,G06F,G06E

0.15757

H04M,G06F,G06Q

0.01405

H04L,G06Q,G06E

0.1506

G06F,G06Q,G06N

0.035015

G06F,G06G,G06Q

0.018272

G06F,G06Q,G06E

0.15723

TOTAL
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) برشی از خوشه های چهارتایی (اعداد بر حسب درصد میباشند:)10(جدول
BOWARM

WARM_2

CBW_1

CBW_2

CBW_3

مجموعه آیتم

WS

مجموعه آیتم

WI

مجموعه آیتم

WS

مجموعه آیتم

WI

مجموعه آیتم

WS TOTAL

G01N,G06F,G06Q,G11C

0.010059

G01N,G06F,G06Q,G11C

0.3195

G01N,G06F,G06Q,G11C

0.026735

G01N,G06F,G06Q,G11C

0.036798

G01N,G06F,G06Q,G11C

0.329956

C07D,G06F,G11B,G01R

0.007983

H04L,G06F,G06Q,G06E

0.1506

C07D,G06F,G11B,G01R

0.019683

H04L,G06F,G06Q,G06E

0.021544

H04L,G06F,G06Q,G06E

0.15685

H04M,H04L,H04Q,G08B

0.006765

H04M,H04L,H04Q,G08B

0.039932

H04M,H04L,H04Q,G08B

0.017089

G01N,G06F,G06Q,G06K

0.003976

H04M,H04L,H04Q,G08B

0.046698

H04L,G06F,G06Q,G06E

0.006246

G01N,G06F,G06Q,G06K

0.030965

H04L,G06F,G06Q,G06E

0.016939

G06F,G06Q,G06K,B64F

0.003877

G01N,G06F,G06Q,G06K

0.036573

H04M,H04N,H04L,G06F

0.005927

G01N,G06F,G06Q,B64F

0.030965

H04M,H04N,H04L,G06F

0.015053

G01N,G06F,G06Q,B64F

0.003552

G06F,G06Q,G06K,B64F

0.036433

0.005688

G01N,G06F,G06K,B64F

0.039932

H04M,H04L,H04W,G06F

0.014556

G01N,G06F,G06K,B64F

0.003269

G01N,G06F,G06Q,B64F

0.035964

H04N,H04L,H04W,G06F

0.005648

G01N,G06Q,G06K,B64F

0.039932

H04N,H04L,H04W,G06F

0.014482

H04N,G06F,G06K,G06T

0.002885

G01N,G06F,G06K,B64F

0.035575

G01N,G06F,G06Q,G06K

0.005608

G06F,G06Q,G06K,B64F

0.039932

G01N,G06F,G06Q,G06K

0.014346

G06F,G06K,G06T,G06N

0.002748

C07D,G06F,G11B,G01R

0.034796

H04N,H04L,G06F,G09C

0.005508

C07D,G06F,G11B,G01R

0.026813

H04N,H04L,G06F,G09C

0.014278

C07D,G06F,G11B,G01R

0.002450

G01N,G06Q,G06K,B64F

0.032871

G06F,G06Q,G06K,B64F

0.005468

H04N,G06F,G06K,G06T

0.024279

G06F,G06Q,G06K,B64F

0.013954

H04M,H04L,H04Q,G08B

0.002062

H04N,G06F,G06K,G06T

0.029486

H04M,H04L,H04W,G06F
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شدهاست:
ب ش الف :نیاز ای انسانی ،زیرب ش ا :کشاورزی ،مواد غذایی تنباکو ،اقالم ش صی یا
خانگی ،سالمتی و بهداشت ،سرگرمی و تفریحا  .ب ش ب :انجام عملیا
و ترابری ،زیرب ش ا :جداسازی ،م لوط کردن عملیا

م تلف ،حملونقل

م تلف شکل دادن ،اپ ونشر،

حملونقل ،ترابری ،فناوری ساختار ای ره بینی ،نانوفناوری .ب ش ج :شیمی متالورژی،
زیرب ش ا :شیمی ،متالورژی ،ب ش د :منسوجا  ،کاغذ ،زیرب ش ا :منسوجا
قابل انعطا

که به صور

یا سایر مواد

دیگری ارائه نمیشوند ،کاغذ .ب ش ه :ساختمان ا و بنا ای ثابت،

زیرب ش ا :ساختمان ،حفاری زمین و ص ره ،است راج معدن .ب ش و :مهندسی مکانیک،
روشنایی ،گرمایش و اسلحه ا و انفجار ،زیرب ش ا :انواع موتور یا پمپ ،مهندسی به مفهوم عام
آن ،روشنایی ،گرمایش ،انواع اسلحه ،انفجار .ب ش ز :فیزیک ،زیرب ش ا :وسایل ،صنعت سته
ای و ب ش ح :برق.
مانطورکه مشا ده میشود ،انواع م تلفی از پتنت ا وجود دارد .در این پژو ش ،به منظور
اطمینان از کارایی مدل روی انواع پتنت ،بدون توجه به دستهبندی ای رایج ،از انواع م تلف پتنت
در حوزه ای متفاو استفاده شده که نتایج مغایر خاصی را در روند اجرایی مدل نشان نداد .در
نتیجه ،این پژو ش روی انواع م تلف پتنت ا قابل اجرا خوا د بود.
.5

بحث و ارزیابی نتایج

در این پژو ش ،برای سنجش صحت و اعتبار خروجی ای به دست آمده ،از رو

قیاسی

استفاده شدهاست .مانطورکه در جدول  8دیده میشود ،اولین و دومین خوشه دوتایی برای مه
رو

ا مشابه ستند .برای محاسبه میزان تشابه میان خروجی ای رو

ای به دست آمده از

شاخص ژاکار استفاده میکنیم .شاخص تشابه ژاکار را ی برای مقایسه دو جامعه با نگا ی به
اعضای ر دو جمعیت (تعداد کل اعضای مجزا) و اعضای حاضر در ر دو جمعیت (تعداد اعضای
مشترک) می باشد .شاخص ژاکار با استفاده از رابطه  6محاسبه میشود .میزان تشابه در خوشه ای
دو تا پنج تایی در جدول  12ارائه شده است.
()2

A B
A B

J ( A, B) 

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 13:05 IRDT on Monday August 20th 2018

طبقهبندی بینالمللی پتنت ای مورد استفاده در اداره ثبت اختراعا

ایران به شرح زیر ارائه

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

CBW_3

CBW_2

روش ها

96

95

CBW_1

92

-

CBW_2

100

94

CBW_1

94

-

CBW_2

100

95

CBW_1

100

-

CBW_2

100

100

CBW_1

100

-

CBW_2

باتوجه به نتایج بهدست آمده میزان مشابهت رو

سطح
2

3

4

5

ا بسیار باالست .تفاو

در اولویتبندی مجموعه آیتم ای مشتق شده و به دلیل تفاو

ای موجود اغلب

در وزند ی ریک از رو

ا

است .بنابراین ،از تکرار مجموعه آیتم ا در الگوریتم ای م تلف ،میتوان صحت و اعتبار
وابستگی ای به دست آمده را نتیجه گرفت.
یکی از محدودیت ایی که در مقاال
ارتباطا

پیشین کر شده ،عدم امکان تجسم وابستگی ا و

بدستآمده برای کاربر است ( .)Altuntas, Dereli and Kusiak 2015bتجسم وابستگی-

ای بهدستآمده به درک بهتر قوانین است راجشده کمک میکند .در این پژو ش ،ارتباطا
است راج شده ،براساس الگوریتم ای پیشنهادی به صور
Viewer

گرا

و با استفاده از نرمافزار

در شکل ای  3 ،2و  4ترسیم شدهاند .تصویرسازی اطالعا

VOS

میتواند نقش مهمی در

اکتشا  ،شناسایی و تفسیر قوانین وابستگی به منظور توانمند ساختن کاربران در درک داده ایی با
ابعاد باال و مقیاس بزرگ ایفا کند (.)Sekhavat and Hoeber 2013
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.6

نتیجهگیری

در این مطالعه ،از قوانین وابستگی وزندار که از الگوریتم ای محبوب دادهکاوی است،
برای شناسایی و ارزیابی خوشه ای شامل فناوری ای مرتبط براساس تحلیل پتنت استفاده شده-
است .در این پژو ش پنج الگوریتم مبتنی بر قوانین وابستگی وزندار به کار گرفته شدهاست
(WARM_2, CBW_1, CBW_2, CBW_3

 .)BOWARM,خروجی این الگوریتم ا ،فناوری ای

مرتبط با فناوری مورد نظر و مچنین میزان ارتباطا آن ا را تعیین مینماید.

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

و مچنین پتنت ا ،بصور

مزمان ،به دست میآورند .نتایج نشان مید د که رو

ای

پیشنهادی ،به طور کلی ،توالی ای یکسان در یک یا ند مجموعه آیتم اول در تمامی سطوح
فرا م میکنند و مجموعه آیتم ای باقیمانده نیز مشابه ستند و تنها اولویتبندی ای متفاوتی
دارند .تفاو

در اولویتبندی ا به دلیل تفاو

مدیران میتوانند از رو

در نوع و معیار وزند ی میباشد .کارمندان و

پیشنهادی به منظور یافتن ارتباطا

میان فناوری ای موردنظر استفاده

کنند .کارآفرینان ممکن است شرکت ایی که فناوری ای مرتبط با آنها را تولید میکنند،
شناسایی کرده و دریابند که این شرکت ا در حوزه فناوری موردنظر در حال انجام ه کاری
ستند .سرمایهگذاران ،مچنین سیاستگذاران میتوانند اطالعا مربوط به فناوری ای جایگزین
مرتبط با فناوری ای ساخت خود را با استفاده از رو

ای پیشنهادی به دست بیاورند .یک پروژه

سرمایهگذاری ممکن است با بیش از یک فناوری منفرد مرتبط باشد و نیز ممکن است موفقیت و
پایداری فناوری سرمایهگذاری شده را در آینده نشان د د .پیشنهادا

آتی :ارقام اضافی کد ای

پتنت میتواند برای یافتن ارتباطا  ،درنظر گرفته شود .تحلیل ادعا ای پتنت با استفاده از قوانین
وابستگی میتواند انجام شود .رو

ای دیگر مانند الگوریتم ای مبتنی بر منطق فازی میتوانند

برای تحلیل پتنت به منظور پیشبینی ارتباطا
ای رو

میان تکنولوژی ا به کار گرفته شوند .محدودیت-

پیشنهادی :آمادهسازی و پاکسازی داده ا آسان نیست .نرمافزاری که داده ای موردنظر

را است راج کند و پرداز

ای الزم را انجام د د ،مورد نیاز است .تعدادی از مجموعه آیتم ا

تاحدودی بزرگ ستند که این امر موجب افزایش تال

محاسباتی میشود.

مچنین ،مانطورکه گفتهشد ،از مزایای را بردی تحلیل پتنت در فرایند ای مدیریتی می-
توان به توانایی شناسایی حوزه ای تکنولوژیکی برای سرمایهگذاری اشاره کرد .پیشبینی حوزه-
ای تکنولوژی در حال ظهور برای مدیران دشوار است .در نتیجه ،سرمایهگذاری روی
تکنولوژی ای جدید ریسک باالیی به مراه دارد .برای کا ش خطرا

این سرمایهگذاری،

مدیران میتوانند با بهرهگیری از تحلیل و ارزیابی پتنت با استفاده از تکنیک ای م تلف داده-
کاوی پیشبینی دقیقتری از حوزه ای تکنولوژی مناسب برای سرمایهگذاری داشتهباشند.
مچنین ،با شناسایی خانواده و خوشه ای تکنولوژی میتوان وابستگی میان تکنولوژی ا را
شناسایی کرده و ترجیحا

سرمایهگذاری روی تکنولوژی ای موجود در یک خوشه را درک
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 بهرهگیری از تکنیک ای معرفی شده در این پژو ش میتواند نقشه را ی در حوزه ای.نمود
در سطوح م تلف

 این اطالعا، به عالوه.تکنولوژیکی برای مدیران و شرکت ا فرا م کند

،سازمانی و مچنین در حوزه ای م تلف فعالیت ای پژو شی مانند فعالیت ای سیاستگذاری
. زیربنایی و اجرای دستاورد ای پژو شی کاربرد دارد،پشتیبانی
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ABSTRACT: Analyzing technologies relationships can provide insight into
technological strategies and maximizing the profits. Patents are integral parts of
intellectual property rights including significant information about developed
technologies. Due to the increasing amount of patents, data mining method is
proposed for patent analysis. Thus, weighted association rules have been used for
patent analysis; meanwhile unequal importance of patents and levels of technology
have been considered in terms of technological impact and commercial importance.
The aim of this study is to find a sustainable method for extracting technologies
relationships based on patent analysis being independent of subjective knowledge of
experts in a particular field of technology. To achieve this goal, a four-step process
including data collection, structured database creation, data mining implementation,
and technologies relationship identification/determination/theirs graphical
representation are proposed. The proposed process has been implemented and
evaluated within a case study.
Keywords: Patent Analysis, Data Mining, Weighted association Rules,
Technology Clusters, IPC code, Related technologies.
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متولد سال  ، 1368دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت نوآوری و
فناوری از دانشگاه علوموفنون مازندران است .وی دانشآموخته کارشناسی مهندسی
صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است .مباحث مرتبط با دادهکاوی ،برنامهنویسی،
تحلیل پتنت ،سازماند ی دانش از جمله عالیق پژو شی وی است.
بابک شیرازی
متولد سال ،1357دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع در حوزه تولید با

فناوری اتوماتیک میباشد .ایشان ماکنون استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم-
وفنون مازندران میباشد .فناوری ای نوین مهندسی تولید ،سیستم ای اطالعاتی پیشرفته
و آیندهپژو ی فناوری از جمله عالیق پژو شی وی است.
ایرج مهدوی
استاد تمام گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوموفنون مازندران میباشد .دوره دکتری را
در زمینه مهندسی تولید در کشور ند گذراندند .ایشان بیش از  300مقاله علمی در
زمینه ای تولید سلولی ،زنجیره تامین ،برنامهریزى تولید ،شبکه اى فازى ،مدیریت
دیجیتال و مدیریت عملیا وشمند در مجال وکنفرانس ای بینالمللی منتشر کردهاند.
عضویت در یا

تحریریه  5مجله معتبر بینالمللی ،پژو شگر برتر کشور در گروه فنى

و مهندسی ،استاد نمونه کشورى از دیگر افت ارا ایشان است.
جواد سلطانزاده
متولد  ،1364دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبائی است .وی
دانشآموخته کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علموصنعت ایران و کارشناسی ارشد

مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبائی است .مدیریت فناوری و نوآوری ،سیاست-

گذاری نوآوری و نظام نوآوری از حوزه عالیق پژو شی وی است.
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