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 چکيده

گردند که از متنی طوالنی استخراج شده و گویای محتوای آن به کلماتی اطالق می هاکلیدواژه

محتوای اصلی متن و مفاهیم و موضوعات مورد متن هستند. در واقع خواننده با مطالعه آنها به 

ها در فرآیند نمایه کردن یک متن علمی برد. عالوه بر این، کلیدواژهتوجه نویسنده، پی می

ها به نمایه سازی استاندارد متون در نقش بسزایی دارند. بنابراین انتخاب درست کلیدواژه

کند. کلیدواژه پژوهشی تسهیل میکند و دسترسی مخاطبان را به اثر فضای مجازی کمک می

ها تناسب داشته های اصلی عنوان و مساله تحقیق و در حدامکان با سرفصلها باید با واژه

های هر مقاله، مربوط به مهمترین کلیدواژه کلمه است. 7تا  5باشند و میانگین تعداد آنها بین 

  اند.یری شدهگمتغیرهایی از متن هستند که طی پژوهش، توسط محققین اندازه

 وپرداخته  آنهاعلمی، در این پروژه به تحلیل و بررسی  مقاالتها در ظر به اهمیت کلیدواژهن

سپس گردد. میاز این کلمات استخراج  گروه اصلی نشریات وزارت علومهایی مبتنی بر ویژگی

-ها میویژگیاین شوند. الزم به ذکر است که از ها تحلیل و با یکدیگر مقایسه میاین ویژگی

در  های بازیابی اطالعاتو همچنین به سامانه بهره بردتوان در ساخت یک هستان شناسی 

 ..نمودبودن کمک  کاربرپسندتر جهت رسیدن به افزایش

 .دهی موضوعی، برچسبمقاالت علمی، ویژگی، کلیدواژه :يديکل واژگان

 نيلوفر مظفري

 . رسانی علوم و فناوریای اطالعرکز منطقهاستادیار م
 

   نام نویسنده مسئول:
 نيلوفر مظفري

 فارسی مقاالتهاي کليدواژهمستخرج از هاي بررسی و مقایسه ویژگی

 32/1/1211 تاریخ دریافت:

 31/2/1211 تاریخ پذیرش:

لـه
مج

انه
رای

وم 
 عل

در
ش 

وه
 پژ

می
 عل

ی
 

م(
نج

ل پ
سا

(
 

ره 
ما

ش
71  

ر  
بها

  /
79

11
 

ص 
 /

70
1

- 
11

 

http://www.rcsj.ir/


 11 -701، ص 7911، بهار 71، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 مقدمه
شد. امروزه با گسترش و توسعه اطالعات الکترونیکی از کتاب ذخیره میهای فیزیکی مانند در گذشته اطالعات روی رسانه

-ایم. در واقع مییک طرف و رشد سریع اطالعات الکترونیکی از طرف دیگر، با حجم اطالعات قابل دسترس بسیاری روبرو شده

جهانی دوم، بزرگترین واقعه تاریخ توان گفت که رشد سریع دانش و انتشار انبوه اسناد کتابی و یا غیرکتابی بویژه پس از جنگ 

های های جدیدی برای تجزیه و تحلیل اسناد شد، زیرا روشرسانی است. این امر منجر به ایجاد روشعلوم کتابداری و اطالع

 .[1] قبلی دیگر کافی نبودند

مایند تا کاربران بتوانند به را طوری سازماندهی و ذخیره ن 1ها این است که مدارک و اسنادوظیفه مراکز اسناد یا کتابخانه

سهولت اطالعات الزم را از میان آنها بازیابی نمایند. الزم به ذکر است که مدرک یا سند هر چیز چاپی یا غیرچاپی است که 

 [. 3]قابلیت فهرست و یا نمایه شدن را داشته باشد 

رسانی موجب افزایش سرعت و کتابداری و اطالع ای در حوزهافزارهای کتابخانههمانطور که ورود رایانه و استفاده از نرم

 ها موثر باشد.های کتابخانهتواند در بسیاری از فعالیتهای هوشمند نیز میگیری از نظامدقت در دسترسی به اطالعات باشد، بهره

باشد که میهای موجود در اسناد ها از کلیدواژه، استخراج ویژگیرو در جهت پردازش اسنادهای پیشیکی از چالش

 اسناد دارد.[ 5] 4بندیو طبقه [4] 2بندی، خوشه[2] ها3شناسیهای مختلف مانند ایجاد هستانکابردهای بسیار زیادی در حوزه

 گرفتهکه از متنی طوالنی  شوندگفته میبه کلماتی سازی مقاالت نیز بسیار مورد توجه قرار دارند، که در نمایه هاکلیدواژه

شده و گویای محتوای آن متن هستند. در واقع خواننده با مطالعه آنها به محتوای اصلی متن و مفاهیم و موضوعات مورد توجه 

های کنترل معموالً دو روش اصلی برای انتخاب کلیدواژه ها وجود دارد. روش اول که به انتخاب کلیدواژه برد.نویسنده، پی می

شود، براساس گیرد. در روش دوم که تحت عنوان انتخاب آزاد شناخته مینامه ها صورت می شده معروف است، به کمک اصطالح

گیرد. در هریک از این دو روش الزم است ترکیبی از واژگان اعم و اخص که بیشترین و نزدیک ترین تصمیم نویسنده صورت می

ا توسط ر مقاله بیشتر بازیابی احتمال مقاله در مناسب ۀ، انتخاب شود. انتخاب کلیدواژدارد مقاله محتوای با را معنایی ۀرابط

کند. درمجموع، کلیدواژه ها باید با دهد و درنتیجه به دریافت استناد بیشتر به مقاله کمک میدیگران در آینده افزایش می

 .موضوع اصلی مقاله تناسب کافی داشته باشند

ب معنایی، از جمله دستاورردهای هوش مصنوعی هستند که های وها به عنوان یکی از مهمترین فناوریشناسیهستان

انداز وب معنایی، کاربردهای مختلفی نیز در بهبود کیفیت بازیابی اطالعات مبتنی عالوه بر داشتن نقش کلیدی در تحقق چشم

کنند واژگان مشترک می. در واقع آنها با تعریف مفاهیم اصلی یک حوزه موضوعی، مبادرت به تعریف یک [6] بر کلیدواژه داشتند

ها، امکان استنتاج معنایی و که به واسطه آن تعامل میان کامپیوتر و انسان میسر گردد. سپس با تعریف روابطی میان این واژه

 . [7] کنندهای جستجو فراهم میسازی و پرسشسازی رسایی معنایی را برای کاربردهای مختلف از جمله نمایهغنی

ها را انجام ها به گروه، عملیات تبدیل داده 5ها در حوزه یادگیری بدون ناظریکی از مهمترین تکنیک بندی به عنوانخوشه

گیرند بیشترین شباهت را با یکدیگر داشته و هایی که در یک گروه قرار میشود که دادهبندی طوری انجام میدهد. این گروهمی

و به این عملیات،  6ها یک خوشها دارند. در این صورت به هر کدام از این گروهها کمترین میزان شباهت رهای سایر گروهبا داده

ها مبتنی بر هایی استخراج شده که این ویژگیهای متنی، ابتدا از هر سند، ویژگیبندی دادهدر خوشهشود. بندی گفته میخوشه

 . [8] های اولیه وابسته استبندی به شدت به انتخاب این ویژگیکلیدواژه هستند و کارایی نهایی خوشه

خودکار متون در ده سال اخیر توجهات را به  بندیطبقهاز پیش تعیین شده به منظور  موضوعاتانتساب اسناد متنی به 

مورد  روشهای متداولترین است و از 7یبندی خودکار موضوعی متون، یادگیری ماشینخود جلب کرده است. روش اصلی در طبقه
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، 1پشتیبان بردار هایهمسایه، ماشین ، نزدیکترین8گیریتصمیم هایدرخت هایروش به توانمی متون بندیدسته در استفاده

  [.11و ] [10[، ]1[، ]5] کرد اشاره ساده بیزین و 11فازی منطق ،10عصبی هایشبکه

برچسب زنی موضوعی متون امری مهم و کاربردی به شمار میرود. ، های آماریدر حوزه بازیابی اطالعات وتحلیل داده

میان زبان  ارتباطتسهیل  ورسانی برای سازماندهی موضوعی مدارک به منظور بازنمون موضوعیت آنها متخصصان حوزه اطالع

به صورت ک که پیشتر کوچ اطالعاتی هایبسته این کنند.های موضوعی استفاده میبرچسب کاربر و نظام بازیابی اطالعات، از

حامل بیشترین بار  اتاند مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتهسازی استخراجی( خودکار )مانند نمایه یادستی )با دخالت انسان( و 

 به نیاز بدون را مخاطب ،به منزله میانبرهای شناختی برای بازنمون محتوای موضوعی مدارک ،دنمحتوایی مرتبط با مدرک باش

  رسانند. می گیری نتیجه و ارزیابی به سرعت به موشکافانه، تفکر و زیاد اطالعات

ها و یا های موضوعی اختصاص یافته، اعم از کلیدواژهجستجوی موضوعی در پایگاه های اطالعاتی به واسطۀ برچسب

و یا توصیفگر مدارک درکلیه  هایی که به منزله شناساگرها یا اصطالحبا این تفاسیر، کلیدواژه توصیفگرها، صورت می پذیرد.

های موضوعی اختصاص یافته به های موضوعی و یا فرادادهنویسی کاربرد دارد، همراه با سرعنوانسازی و چکیدهخدمات نمایه

، مدارک بازیابی شده با حوزه موضوعی مورد از نظر کاربر نهاییهستند.  امدارک تحت وب، همگی شرایط برچسب بودن را دار

. گیردتشخیص می دهد که مدرک در کدام حوزه موضوعی جای میمتن با مطالعه  کاربر میانی نیزد بود. نتبط خواهجستجو مر

تر چکیده و یا حتی متن اصلی اثر نیاز باشد، بدون آنکه به مطالعه عمیق های موضوعی،مجموعه برچسبدر صورتیکه با وجود 

های موضوعی، فاقد اثر بدست آورد. البته، نباید فراموش کرد که برچسبتا دیدی کلی نسبت به گردد این امکان فراهم می

سوگیری ارزشی مثبت یا منفی برای مدارک بوده و در نهایت ارزشگذاری مدارک توسط هر کاربر و با توجه به ربط شخصی وی، 

 [.13] ند متفاوت باشدتوااز آنجا که این درک یک ارزیابی ذهنی است، برای افراد مختلف میو  متفاوت خواهد بود

توان از آنها استخراج کرد، های مختلفی که میهای مختلف، این مقاله به بررسی ویژگیها در حوزهنظر به اهمیت کلیدواژه

توان حوزه دهد، میها میها بر اساس هر کدام از ویژگیدهی که به کلیدواژهپرداخته است. عالوه بر آن، با استفاده از برچسب

-پردازند، ارائه میها میزنی دادههایی که به نحوی به برچسبیک متن را نیز استخراج نمود. در ادامه مروری بر روش موضوعی

های موضوعی وزارت علوم و در نهایت شود. سپس روش پیشنهادی در انتخاب ویژگی مبتنی بر کلیدواژه بر اساس سرعنوان

 گردد. گیری بیان میسازی و نتیجهشبیه

 

 هاي پيشينکار

 های نظریه از یکی واقع در نظریه این. گردید مطرح 1162 سال در «هاوارد بکر»زنی برای اولین بار توسط نظریه برچسب

. در حوزه سازماندهی است شده مطرح شناسی جرم و بزهکاری هایزمینه در کاربرد برای و روانشناسی و اجتماعی علوم حوزه

از برچسبها به منزلۀ روشی برای تبادل اطالعات کاربران و نظام اطالعاتی در درجه اول و  نیز گذاری موضوعیاطالعات و برچسب

دهی به نگرش در باره موضوعیت مدارک بازیابی شده )به صورت مستقیم یا غیر مستقیم( در درجه دوم استفاده ایجاد و جهت

 . های لغوی اما فاقد سوگیری ارزشی می باشند یانب قالب در و برچسبها دراین حوزه، رسمی، غنی از اطالعات شود.می

با  1118در سال  د. این دسته بندیدسته بندی متون را با استفاده از بردارهای فراوانی ریشه کلمات انجام دادن لیو و یانگ

را  (LSA) پنهانروش آنالیز معنایی . بلگاردا [12] توسط جاچیمز مورد مطالعه قرار گرفت استفاده از ماشین بردار پشتیبان

. [15] از شبکه های عصبی هیبرید به منظور دسته بندی متون استفاده کردند . وود و گوداون[14] برای دسته بندی به کار برد

را برای  (LDA) و همکاران روش تخصیص دیریکلۀ پنهانبلی  .[16] آنالیز تمایزی خطی را در دسته بندی به کارگرفتترکوال 

روش تحلیل معنایی  . گواندانگ و همکاران[17] اد دادند و از آن در دسته بندی متون نیز استفاده کردندمدلسازی متون پیشنه

عملکرد طبقه بندی متن از طریق یک اصالح  .[18] را برای دسته بندی صفحات وب به کارگرفتند (PLSA) پنهان احتماالتی
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کترین همسایگی و شبکه عصبی پس انتشار الگوریتم را بهبود دادند نامه مبتنی بر پیکره وردنت، با به کارگیری الگوریتم نزدی

[11.] 

یک روش دسته بندی با استفاده از بردارهای فراوانی ریشۀ کلمات و الگوریتم بیزین ساده پیشنهاد  عرب سرخی و فیلی

. حاجی حسینی و الماس [30] با ترکیب روش بیزین با ایده نگهداری کلمات همنشین، روش خود را بهبود بخشیدند و اندداده

 روش. این [31] پیشنهاد دادندرا  (LSA) گنج روش نظارت برای دسته بندی متون فارسی با استفاده از تحلیل معنایی پنهان

شبکۀ عصبی برای آنها با استفاده از که  بردارهایی را در یک فضای برداری کاهش یافته برای هر متن در اختیار قرار می دهد

با استفاده از روش بهره جویی از گنج واژه و  ،دیگر پژوهشیدر تشکیل می گردد.آموزش و تعیین دستۀ مربوط به متون جدید 

 روش . قویدل و همکاران نیز برای دسته بندی متون ازانتخاب ویژگی دو مرحله ای به دسته بندی متون فارسی پرداخته اند

 .[33] گرفته اند بهره بسامدی اربرد فضای در فاصله یابی

سازی موضوعی ارائه شده است که ارتباط میان واژگان را در سطحی های اخیر برای مدلهای دیگری هم در سالپژوهش

های این دسته بود، بخش دیگر روشکنند. نخستین روشی که در این دسته ارائه گردید و به نحوی الهامتر بررسی میمحلی

BTM شود که هر واژه عالوه بر موضوع خود، وابسته به موضوع واژه پیشین خود نیز هستدر این روش فرض میباشد. می 

گردد که برای گریفیس و همکارانش فرض کردند که هر واژه توسط یک موضوع و یا توسط واژه پیشینش تولید می[. 32]

. تعمیمی بر این روش، توسط ونگ و همکارانش انجام [34]انتخاب یکی از این دو حالت، از یک متغیر برنولی استفاده کردند 

تواند تصمیم بگیرد که آیا با واژه قبلی یک ترکیب را تشکیل دهد یا خیر گردید که در آن هر واژه بر مبنای موضوع خود می

وعات وجود دارد . در پژوهشی دیگر فرض مشابهی در نظر گرفته شد و عالوه بر آن، فرض شد که یک سلسله مراتب از موض[35]

. یک مدل [36]کند تا توسط یک موضوع خاص تولید گردد و هر واژه، مسیری مشخص را در این سلسله مراتب طی می

-. دلیل استفاده از از بایگرام در این مدل[37]موضوعی باناظر در ترکیب با مدل زبانی بایگرام توسط جمیل و همکاران ارائه شد 

 . باشدها، تنک بودن داده می

شود. بنابراین در این پژوهش به ها استخراج میهایی هستند که به نحوی از کلیدواژهها مبتنی بر ویژگیعمده این روش

های موضوعی نشریات پردازیم و ارتباط آنها را با سرعنوانشود میها استخراج میهای مختلفی که از کلیدواژهبررسی ویژگی

 نماییم.وزارت علوم بررسی می
 

 روش پيشنهادي
-می 13دهد که همگی بر اساس گروه نشریات وزارت علومروش پیشنهادی چهار ویژگی را برای هر کلیدواژه پیشنهاد می

نشریه  10به ازای هر گروه موجود در نشریه وزارت علوم در این پژوهش، دهد. ها را نشان میلیست این گروه 1باشند. جدول 

 مقاله موجود در آن پردازش گردید.  50ی هر نشریه مورد بررسی قرار گرفت و به ازا

 هاي موجود در نشریات وزارت علوم: گروه1جدول 

 گروه ردیف

 علوم انسانی 1

 فنی و مهندسی 3

 کشاورزی و منابع طبیعی 2

 دامپزشکی 4

 علوم پایه 5

 هنر و معماری 6
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نشریات برای انجام این کار، به ازای هر گروه  است. گروهیا تکرار هر کلیدواژه در هر  frequency ویژگی اول همان

های آن مقاله بررسی شده و بر اساس تعداد تکرار هر موجود در آن و به ازای هر نشریه، مقاالت و به ازای هر مقاله، کلیدواژه

دهنده به ترتیب نشان jو  iنامیم که می این ویژگی را  شود.کلیدواژه در هر گروه یک وزن به آن کلیدواژه انتساب داده می

به معنی  به عنوان مثال گردند. مشخص می 1ها بر اساس جدول باشند که این گروهمی گروهکلیدواژه و 

 باشد. بار می 5به اندازه  "انسانیعلوم "در گروه  "نظامی"تکرار کلیدواژه 

های دهد که حاوی کلیدواژهمی هاییگروهمشکلی که این ویژگی دارد، این است که برای هر کلیدواژه، وزن باالیی به 

که  نماییماستفاده میدهیم، نمایش می NFکه با فرکانس نرمال شده ویژگی دوم و یا همان زیادی باشند. برای حل این مشکل، 

  ( موید این امر است.1فرمول )

(1) 

 
 jگروه است و مخرج کسر، ماکزیمم تکرار کلیدواژه در  j گروهدر  iنشاندهنده فرکانس تکرار کلیدواژه  در این فرمول، 

 است.

های کنند که چقدر این کلیدواژه در گروهبه ازای هر کلیدواژه مشخص میدهیم، نمایش می LNویژگی سوم که با 

های کمتری وجود داشته باشد، به معنی متمایز بودن آن مختلفی وجود دارد. طبیعتا هر چقدر که یک کلیدواژه در تعداد گروه

 دهد.از هر کلیدواژه نشان میرا ویژگی این ( نحوه استخراج 3فرمول )کلیدواژه برای گروه مورد نظر است. 

(3)  
م در آن وجود iکه کلیدواژه  دهدهای اصلی را نشان میگروهتعداد  و  هاگروهنشاندهنده تعداد کل  Sدر این فرمول، 

 عدد نپر است. eدارد و 

این ( نحوه استخراج 2فرمول )برد. باشد. بنابراین از مزایای هر دو ارث میویژگی چهارم، ترکیب ویژگی دوم و سوم می

 .کندمیمشخص از هر کلیدواژه را ویژگی 

(2)  
ویژگی  ویژگی دوم و  و  است iگروه در  iدهنده ویژگی استخراج شده برای کلیدواژه نشان در این فرمول، 

 دهد. سوم معرفی شده در این مقاله را نشان می

 

 سازيشبيه

ها پردازش شده و این کلمات به همراه تعداد تمامی کلیدواژه های تعریف شده در بخش قبل ، ابتداسازی ویژگیبرای شبیه

شمایی از جداول استفاده شده در پایگاه داده این پژوهش را  1شکل  های مختلف در یک پایگاه داده ذخیره شدند.تکرار در گروه

 دهد. نشان می
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 1شکل 

 

وجود نداشته باشد، یک سطر به این جدول  kewordsبه ازای هر کلیدواژه، در صورتی که این کلیدواژه قبال در جدول 

 relationاین کلیدواژه در آن قرار دارد، اطالعات جدول  مقاله حاوی ای کهنشریه گروهگردد و بعد از مشخص شدن اضافه می

 گردد. روز میبه

دهد. این جدول نشان می هاگروهها را به همراه کلیدواژه 3 گردید. شکل Excel ،exportدر مرحله بعدی این جدول به 

و یا همان موضوع اصلی  6های دوم تا هشتم، دهد و ستونباشد. ستون اول، کلیدواژه مربوطه را نشان میستون می 7شامل 

کشاورزی و "، "علوم پایه"، "فنی و مهندسی"، "علوم انسانی"، "هنر و معماری"ای هبه نامهای اصلی نشریات وزارت علوم گروه

-های مربوطه نشاندهد و ستونها را نشان مینماید. سطرهای این جدول، کلیدواژهرا مشخص می"دامپزشکی" و "منابع طبیعی

است. به عنوان مثال کلیدواژه  وزارت علومهای اصلی نشریات و یا گروه دهنده تعداد تکرار کلیدواژه در آن موضوع اصلی

نشریه با  2و  "علوم انسانی"نشریه با موضوع اصلی  3، در "هنر و معماری"نشریه با موضوع اصلی  1در  "کاربرهای مسکونی"

 تکرار شده است. "فنی و مهندسی"موضوع اصلی 
 

 

 Excelل به فای exportها به همراه موضوعات اصلی بعد از : کليدواژه2شکل 

 

نوشته  12VBAالزم به ذکر است که این پژوهش با زبان  .دهدچهار ویژگی ارائه شده در این مقاله را نشان می 2 شکل

ای از کد نوشته شده در این زبان برای این پژوهش را نشان نمونه 4)شکل  و به همراه فایل اکسل قابل دسترسی است. شده است

 دهد(می
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های آن را مشاهده نماید. به تواند ویژگیمی ctrl+shift+Qهای میانبر کلیدواژه و فشردن دکمهکاربر با انتخاب هر 

 نشان داده شده است. 2در شکل  "پروژه آلومینا"ویژگی استخراج شده برای کلیدواژه  چهارعنوان نمونه، 

 

 

 هااستخراج شده از کليدواژه : ویژگی3شکل 

 

 

 VBA: قسمتی از کد مربوط به استخراج ویژگی با 4شکل 

به عنوان مثال از توانند مورد استفاده قرار بگیرند. هر کدام از چهار ویژگی ارائه شده در این مقاله بسته به کاربرد آن می

نسبت داد. عالوه  objectبه  predicateشناسی بهره برد و آنها را به عنوان توان در فرآیند ساخت یک هستانها میاین ویژگی

ها آورده ای از این ویژگینیز استفاده کرد. در ادامه مقایسه ها برای مشخص کردن گروه یک مقالهتوان از این ویژگیبر این، می

 شود.می

ها در ها است. در کاربردهایی که نیاز به استخراج ویژگی برای کلیدواژهیک ویژگی سریع و ساده برای کلیدواژه frویژگی 

تواند موثر واقع گردد. عالوه بر این، در بعضی از کاربردها، تعداد تکرار دقیق هر کلیدواژه در یک زمان کوتاه است، این ویژگی می
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هایی که تعداد نشریه زیادی در آن قرار دارد و یا باشد. اشکالی که این ویژگی دارد این است که به گروههر گروه مورد نیاز می

 دهد. مقاالت زیادی دارند و یا مقاالتی که تعداد کلیدواژه زیادی در آن وجود دارد، وزن بیشتری مینشریاتی که 

کند که این امر بر ماکزیمم تعداد تکرار کلیدواژه در آن گروه تقسیم میکند چون این مشکل را برطرف می NFویژگی 

 شود. سازی میموجب نرمال

با مشکل روبرو  NFباشد، ویژگی ها میبندی مقاالت با توجه به کلیدواژهو یا طبقه یبنددر کاربردهایی که نیاز به خوشه

-های مقاالت، ویژگی انتساب دهیم که در نهایت دقت خوشهشود؛ چرا که در این کاربردها نیاز است که طوری به کلیدواژهمی

با استفاده از کلیدواژه تصمیم درستی در مورد کالس یا بندی بیشینه گردد. این امر نیاز به این است که بتوان و یا طبقه بندی

فقط در گروه علوم انسانی وجود دارد. بنابراین، این  3خوشه مقاله کرد. برای توضیح بیشتر کلیدواژه نظامی عروضی در شکل 

لیدواژه باشد، با احتمال باشد. در صورتی که یک مقاله حاوی این ککلیدواژه یک کلیدواژه بسیار خوب برای گروه علوم انسانی می

هنر و  هایگروهدر تمامی  "کارخانه پلیت"در این شکل، کلیدواژه بسیار زیاد این مقاله مربوط به گروه علوم انسانی است. 

تواند پس این کلیدواژه نمی، دامپزشکی وجود دارد. و منابع طبیعی معماری، علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی

توان در مورد گروه آن اظهار نظر کرد. ها باشد و با دیدن این کلیدواژه در یک مقاله، نمیخوبی برای هیچکدام از گروهمعرف 

 گیرد.این مهم را درنظر می LNویژگی 

 بندیخوشهبنابراین در کاربردهای کند. را با ترکیب این دو ویژگی استفاده می LNو  NFهای مزایای ویژگی Fویژگی 

 تعیین شده بهتر است که از این ویژگی استفاده گردد.بندی مقاالت به موضوعات از پیشت و یا طبقهمقاال

 

 گيري و پيشنهاداتنتيجه
های مختلفی های مختلف، این مقاله به بررسی ویژگیها در مقاالت علمی و کاربردهای آن در حوزهنظر به اهمیت کلیدواژه

ها بر اساس هر کدام از دهی که به کلیدواژهپرداخته است. عالوه بر آن، با استفاده از برچسب توان از آنها استخراج کرد،که می

توان در کاربردهای ها میاز هر کدام از این ویژگیتوان حوزه موضوعی یک متن را نیز استخراج نمود. دهد، میها میویژگی

بندی مقاالت استفاده نمود. بند مقاالت و یا خوشهها، ایجاد طبقههشناسی از ارتباط میان کلیدواژمختلف مانند ایجاد یک هستان

توان حوزه موضوعی گردد، میها انجام میهای مبتنی بر کلیدواژهدهی موضوعی که از ویژگیعالوه بر این، با استفاده از برچسب

به  های بازیابی اطالعات استفاده نمود.سامانهتواند در بازیابی و بااالخص افزایش بازیافت مقاله نیز مشخص کرد که این امر می

های ها با آن سرعنوانبندی اسکوپوس و ارتباط این ویژگیزنی موضوعی بر اساس سطحعنوان کارهای آینده، نویسنده برچسب

با استفاده از نظریه گرانش های همسایه در متن ها بر اساس کلیدواژهو همچنین ارتباط این ویژگی کندموضوعی را بررسی می

 .شودپیشنهاد می
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