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دریافت 1390/8/4 :پذیرش1391/1/30 :

مقدمه

پروانههای ثبت اختراع یکی از منابع مهم اطالعاتی در فناوری بهشمار میرود كه اطالعات
موجود در آنها میتواند در اهداف گوناگون مورد استفاده قرار گیرد« .تعیین قابلیت ثبت»
اختراعات مورد ادعا و یا «رد اعتبار» اختراعات ثبت شده بهواسطه یافتن اختراعی مشابه و یا
«پیمایشهای فناوری» ازجمله كاركردهاي اطالعات موجود در پروانههای ثبت اختراع است.
در این راستا ،ایجاد نظامهای بازیابی مناسب و نیز بهکارگیری روشهای مناسب در ایجاد
نقشههای فناوری نقش بسزايي در استفاده بهینه از اطالعات موجود این منابع ایفا میکند.
گروهبنـدی مـدارک مرتبط همـواره یکی از دغدغـههای اصلـی در حوزههـایی چـون
سازماندهی و بازیابی اطالعات بوده است .پروانههای ثبت اختراع ممکن است به دالیلی چون
بررسی میزان تازگی و غیربدیهی بودن یک اختراع یا رد اعتبار آن ،مورد جستوجو قرار گیرند.
ارزیاب 3مأمور به بررسی ماهوی یک اختراع به دلیل بررسی تازگی و غیربدیهی بودن آن ،و
شخصی که مدعی تجاوز به حق اختراع خود است باید برای رد اعتبار اختراع ثبت شده ،به
جستوجو در منابع و ازجمله پروانههای ثبت اختراع بپردازد (گراف ،و آزوپاردی2008 ،4؛
اداره ثبت اختراع و عالئم تجاری امریکا2010 ،5؛ بونینو ،شیارامال ،کورنو ،2010 ،6نقل در
هیدئو ،آزوپاردی ،وندرباووهد.)2010 ،7
همه اين موارد فقط گوشهای از نیازهایی است که ضرورت و اهمیت سازماندهی و
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 .15البته باید توجه داشت که نظامهای
ثبت اخرتاع در مراکز گوناگون متفاوت است
و توصیف یاد شده از استناد در مراکزی
صدق می کند که در آن ثبت اخرتاع مستلزم
بررسی ماهوی اخرتاع است.
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بازیابی مناسب پروانههای ثبت اختراع را نشان ميدهد .در این راستا ،پژوهشهاي متفاوتي
پیرامون سازماندهی و بازیابـی اطالعـات پروانههای ثبت اختـراع انجـام شده که در برخی
از آنها (کانگ 8و دیگران2007 ،؛ بشیر ،و رابر )2009 ،9نیز به روش خوشهبندی پرداخته شده
است.
10
خوشهبندي روشـي است که برای گروهبنـدی موجودیتهای (مدارك) مشابه مورد
استفاده قرار میگیرد .در این روش ،مدارک در گروههایی از پیش تعیین نشده به نام خوشه
قرار میگیرند؛ بهطوري که مدارک مشابه در کنار یکدیگر و مدارك نامشابه دور از یکدیگر
قرار گیرند (تن ،اشتینباخ ،و کومار.)2006 ،11
عوامل گوناگونی در خوشهبندی مؤثر است؛ یکی از این عوامل مربوط به نوع
خصیصهای 12است که به واسطه آن یک مدرک مورد بازنمایی قرار میگیرد .نوع خصیصه
انتخابی به همراه الگوریتم مناسب ،برای خوشهبندی از اهمیت بسیار باالیی است (دیلن،
کگان و نیکالس .)2003 ،13به اين دليل ،انتخاب درست خصیصه برای مدارک در نتایج
خوشهبندی تأثیرگذار خواهد بود.
غالب ًا خصیصههای گوناگونی برای بازنمایی 14پروانههاي ثبت اختراع مورد استفاده قرار
ميگيرد كه استناد یکی از پركاربردترين آنهاست .اهمیت استنادها به اين دليل است که از یک
سو توسط افراد متخصصی به نام ارزیاب تعیین میشوند و از سوی دیگر ،اين استنادها مرتبط
با ادعاهای موجود در اختراع هستند و اختراعی بودن یک اثر را مورد تأیید قرار میدهند.15
از این رو ،میتوانند بهعنوان خصیصهای مناسب برای بازنمون پروانههای ثبت اختراع مورد
استفاده قرار گیرند.
در میان منابع فارسی و خارجي اثری که در آن خوشهبندی پروانههای ثبت اختراع را با
16
استفاده از عناصر استنادی مورد ارزیابی قرار داده باشد یافت نشد ،اما میتوان به آثار الی ،و وو
( ،)2005لی 17و دیگران ( ،)2007فوجی )2007( 18اشاره کرد که عنصر استناد را بهنوعی در
گروهبندی پروانههای ثبت اختراع مورد توجه قرار دادهاند.
الی و وو ( )2005در مقاله خود با عنوان «استفاده از رویکرد هم استنادی برای ایجاد
سیستمی نوین در ردهبندی پروانههای ثبت اختراع» 19استفاده از رویکرد هماستنادی را بهمنظور
ردهبندی پروانههای ثبت اختراع پیشنهاد کردهاند .نتایج ارزیابی این مدل با استفاده از روش
تجربی در مجموعهای آزمایشی شامل پروانههای مربوط به نانوتکنولوژی ،حاکی از مفید بودن
اطالعات استنادی در سازماندهی پروانههای ثبت اختراع بوده است.
کانگ و دیگران ( )2007در مقالـهای با عنوان «بازیابـی خوشـه -محور برای پروانههای
ثبت اختراع» 20به مطالعـه بازیابی مبتنی بر خوشهبندی پروانههای ثبت اختراع پرداختهاند که
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در آن هدف از بازیابی ،رد اعتبار پروانههای ثبت اختراع بوده است .یافتهها حاکی از آن بود
که مدل زبانی مبتنی بر خوشه میتواند مدل زبانی فاقد خوشه را بهبود بخشد.
لی و دیگران ( )2007در مقاله ای با عنوان «ردهبندی خودکار پروانههای ثبت اختراع با
استفاده از شبکه استنادی :مطالعهای تجربی در فناوری نانو» ،21استفاده از اطالعات استنادی
پروانههای ثبت اختراع بهویژه ساختار شبکه استنادی را در اختصاص خودکار ردهها به
پروانههای ثبت اختراع مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که
استفاده از ساختارهای شبکه استنادی بهطور معنیداری عملکردي بهتر نسبت به حالتی ایجاد
میکند که در آن از استناد استفاده نشده است.
فوجی ( )2007در مقالهای با عنوان «تلفیق اطالعات استنادی و محتوایی در بازیابی ثبت
اختراع ان .تی .سی .آی .آر 22 »6-.به ارزیابی بازیابی اطالعات پروانههای ثبت اختراع با هدف رد
اعتبار پروانههای ثبت اختراعات پرداخته است .مدل پیشنهادی او شامل تلفیق اطالعات استنادی
و متنی برای بازیابی پروانههای ثبت اختراع بوده است .در این مدل ،ابتدا بازیابی مبتنی بر متن و
پس از آن ،از اطالعات استنادی استفاده شده است .در بازیابی مبتنی بر متن ،متن ادعای(های)
موجود در پروانههای ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است .در نمرهدهی استنادی مدارک
دو شیوه در پیش گرفته شده :حالتی که نمره استنادی در کل مدارک درنظرگرفته میشود؛ و
حالتی که نمره استنادی در  Nمدرک برتر حاصل از بازیابی مبتنی بر متن محاسبه میشود .در این
مدل ،بهمنظور نمرهدهی ثبت اختراعات از نظر اطالعات استنادی از روش پیچ رنک  23استفاده
شده است .نتایج این پژوهش تجربی نشان داده که تلفیق اطالعات استنادی در حالت اول
(محاسبه نمره استنادی بدون درنظرگرفتن Nمدرک برتر) اثربخشتر از حالت دوم عمل کرده ،اما
بهطورکلی ،تلفیق اطالعات استنادی و متنی در بازیابی اثربخش بوده است.
تیوانا ،و هورویتز )2009( 24در «فایندسایت  -یافتن خودکار پروانههای ثبت اختراع
پیشین» 25به ارائه الگوریتمـی پرداختهاند که در آن از استنادها برای یافتن پروانههای ثبت
اختراع استفاده شده است .این الگوریتم بر روی نتایج بازیابی پیادهسازی میشود .به این
معنی که ابتدا واژه ای جست وجو و پس از آن الگوریتم بر روی مجموعه مدارک بازیابی
شده ،پردازشهای بعدی را انجام میدهد .ابتدا از طریق جستوجوی کلیدواژه ای ،مجموعه
از پروانههای ثبت اختراع مشخص و سپس پروانههای ثبت اختراع مهم از طریق استنادهای
پیشآیند و پسآیند مشخص میشود .استفاده از استناد در الگوریتم پیشنهادی سبب بازیابی
تعداد زیادی از منابع نامرتبط در کنار منابع مرتبط بوده است.
زو ،و کرافت )2009(26در مقـاله خود با عنـوان «تبدیل پروانههای ثبت اختراع به
عبارتهای جستجو برای آثار پیشین» 27به شناسـایی بهترین ناحیه برای انتخاب خودکار

21. Automatic patent classification
using citation network information: An
experimental study in nanotechnology
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25. Findcite: Automatically finding
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27. Transforming patents
into prior-art queries
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عبارت جستوجو پرداختهاند و بهمنظور کاهش مسئولیت کاربران ،کل مدرک ثبت اختراع
بهعنوان عبارت جستوجو درنظرگرفته شده است .نتایج حاصل از تحقیق تجربی بر روی
مجموعه حاوی پروانههای ثبت اختراع اداره یو .اس .پی .تی .اُ 28.حاکی از آن است که از
میان نواحی عنوان ،چکیده ،خالصه آثار پیشین ،توصیف اشکال ،شرح جزئیات ،ادعاها،
جستوجوی آزاد و ادعاهای مقدم ،ناحیه خالصه آثار پیشین 29دارای بهترین تأثیر در بازیابی
آثار پیشین بوده است .همچنین در میان الگوریتمهای مورد استفاده برای وزندهی ،الگوریتم
 tfدارای بهترین عملکرد و پس از آن ،الگوریتمهای  tf-idfو  boolقرار داشتهاند.
ونگیری و آدریانی )2010( 30در پژوهش خود با عنوان «بازیابی آثار پیشین با استفاده از
32
محتوای نواحی مختلف در مدارک پروانه ثبت اختراع» ،31عملکرد بازیابی بهمنظور رد اعتبار
یک مدرک ثبت اختراع را هنگام استفاده از سه ناحیه «ادعاها» ،ترکیب «عنوان و توصیف»
و ترکیب «عنوان ،توصیف و ادعاها» مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان داده که در میان
نواحی مورد بررسی ،ترکیب «عنوان ،توصیف و ادعاها» دارای بهترین عملکرد از لحاظ
معیارهای جامعیت ،مانعیت ،مانعیت میانگین متوسط ( 33)MAPو  NDCGاست .همچنین
میزان جامعیت در هر دو مجموعه موضوعات عام 34و خاص 35بسیار بیشتر از میزان مانعیت
آن بوده ،و  MAPموضوعات عام ( )0/0581بیشتر از موضوعات خاص ( )0/0537است.
چنانچه مشاهده ميشود استفاده از استناد بهعنوان خصیصه میتواند به دو شیوه انجام
شود :از یک سو ،در خوشهبندی منابع «استنادکننده» و از سوی دیگر در خوشهبندی منابع
«استنادشونده» .روش نخست كه در آن «استنادهای موجود در یک مدرک» ،خصیصهای
برای بازنمون مدارک «استنادکننده» محسوب شود «زوجهای کتابشناختی» ،36و روش دوم
که «مدارک استنادکننده» به عنوان خصیصهای برای مدارک «استناد شونده» محسوب شود
«هماستنادی» 37نام دارد .از آنجا که در پژوهش حاضر خوشهبندی منابع استنادکننده مورد نظر
بوده است ،لذا بر آنيم تا عملكرد زوجهای کتابشناختی را در خوشهبندي پروانههاي ثبت
اختراع مورد بررسي قرار داده و براي پرسشهاي زير پاسخي مناسب بيابيم:
 .1میزان جامعیت در خوشهبندی پروانههای ثبت اختراع با استفاده از زوجهای کتابشناختی
چقدر است؟
 .2میزان مانعیت در خوشهبندی پروانههای ثبت اختراع با استفاده از زوجهای کتابشناختی
چقدر است؟

روش پژوهش و جامعه مورد مطالعه

پژوهش حاضر به روش تجربـي انجام شده و جامعه آمـاری شامل  717پروانـه ثبت اختراع
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یو .اس 38.مورد استناد در پروانههای ثبت اختراع یو .اس .متعلق به رده  977/774از ردهبندی
یو .اس .پی .سی 39.است .رده  977رده ای اصلی و مربوط به موضوع نانوتکنولوژی (فناوری
نانو)؛ رده  977/774رده ای فرعی و زیرمجموعهای 40از رده فرعی 977/773؛ رده 977/773
نیز زیرمجموعه ای از رده  977/700است .رده فرعی  977/700مربوط به نانوساختارها و رده
فرعی 977/773شامل نانوذرات است.41
پس از استخراج و ذخيره اطالعات در نرمافزار اكسل ،ابزارهاي زير براي مراحل مختلف
مورد استفاده قرار گرفت:
نرمافزار کد منبعباز رپیدماینر 42در وزندهـی به استنادها؛ برنامه 43خوشـهبندی
فازی 44نوشتهشده به زبان برنامهنویسـی پرل45؛ و برنامه 46محاسباتي جامعیت و
مانعیت گسترشیافته بی کیوبد كه در گارگاه وبس 47معرفي و ارائه شده است.
در اجرای پژوهش ،فرآیندهـایی از جمله ایجـاد مجموعه مورد آزمایش ،48استخراج
استنادها ،ایجاد ماتریسهای استناد  -پروانه ثبت اختراع ،خوشهبندی پروانههای ثبت اختراع
انجام شده است که در ادامه به آنها ميپردازيم.

نحوهایجادمجموعهآزمایشیواستخراجاستنادها

ارزیابی خوشهبندی معموالً با استفاده از مجموعههای آزمایشی انجام می شود .مجموعههای
آزمایشی دربرگیرنده مجموعه مدارکی است که نسبت به آنها قضاوتهای ربط صورت گرفته
است .در این مجموعهها موضوعاتی تعریف شده که تعدادی از مدارک موجود در مجموعه
آزمایشی ،به آنها مرتبط است .در این حالت ارزیابی شیوه پیشنهادی برای خوشهبندی،
با توجه به قابلیت آن در گروهبندی مدارک مرتبط ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .یکی از
روشهای ایجاد مجموعههاي آزمایشی برای پروانههای ثبت اختراع ،ایجاد مجموعههای
آزمایشی مبتنی بر استناد است .در این حالت هر پروانه ثبت اختراع مانند موضوعی است
که استنادهای موجود در آن ،مدارک مرتبط به آن موضوع را مشخص میکند .در پژوهش
حاضر نیز چنین رویکردی در ایجاد مجموعههای آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.
بدین صورت که مجموعه پروانههای ثبت اختراع متعلق به رده ای خاص بهعنوان موضوع و
استنادهای موجود در آن بهعنوان مدارک مرتبط با آن موضوع درنظرگرفته شده است .بنابراین
مجموعه مورد آزمایش در تحقیق حاضر مجموعه مدارکی خواهد بود که پروانههای ثبت
اختراع رده مفروض آن را مورد استناد قرار داده باشند.
برای ایجاد مجموعه مورد آزمایش ابتدا تعداد  104پروانۀ ثبت اختراع مربوط به رده
 977/774بهعنوان خوشهبندی مرجع برگزیده شد .برای بهدست آوردن پروانههای ثبت اختراع

 .38ازدالیلپرداخنتبهپروانههایثبتاخرتاع
یو.اس،)USpatent(.اعتبارمرکزصادرکننده
آن(ادارهثبتاخرتاعوعالئمتجاریامریکا)
وحجمگسرتدهایاستکهاینمنابعبهخود
اختصاصدادهاند.
)39. USPC(US patent classification
40. Indented
 .41فناورینانویکیازفناوریهایموردتوجه
درعرصهملیوبیناملللیاست.بههمین
دلیل،درپژوهشحارضیکیازردههایفرعی
مربوطبهاینفناوری()977/774موردبررسی
قرارگرفتهاست.
42. http://rapid-i.com/content/
view/181/190/
43. http://cpan.uwinnipeg.ca/htdocs/
Algorithm-FuzzyCmeans/Algorithm/
FuzzyCmeans.html
44. Fuzzy c-means clustering
45. Perl
46. www.evalita.it/sites/evalita.fbk.eu/
files/doc2011/weps2007
_scorer_1.1.tar.gz
47.WePS
48. Test collection
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رده  ،977/774عبارت  ccl/977/774در جستوجوی پیشرفته پایگاه مربوط به پروانههای ثبت
اختراع اداره یو .اس .پی .تی .اَ .به نشانیhttp://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm :
مورد جستجو قرار گرفت .از میان  104خوشه ،تعداد  18خوشه (پروانههای مربوط به رده
 )977/774به دلیل یکسان بودن با پروانههای مورد استناد و تعداد 11خوشه نیز به دلیل عدم استناد
به پروانه ثبت اختراع یو .اس .از خوشهبندی مرجع حذف شد .درنهایت تعداد  75پروانه ثبت
اختراع (خوشه) بهدست آمد .تعداد پروانههای ثبت اختراع که در این پروانهها مورد استناد قرار
گرفته است برابر با  717پروانه ثبت اختراع است که در این تحقیق به عنوان مجموعه آزمایشی
مورد استفاده قرار گرفته است.
پس از مشخص شدن مجموعه آزمایشی ،براساس شماره پروانههای ثبت اختراع (با
استفاده از پایگاههای اطالعاتی یو .اس .پی .تی .او ،.گوگل پتنتس ،49فریپتنتسآنالین( ،)50حدود
 50000استناد) و درج آنها در قالب جداولی در نرمافزار اکسل اقدام به استخراج استنادها شده
است .درنهايت جدولي تشكيل شد كه قسمتهايي از آن در زير قابل مشاهده است.

جدول 1
ستون Aشماره پروانه
ثبت اختراع و ستونهای
بعدیشمارهپروانههاو
درخواستنامههایثبتاختراع
استنادشده

49. http://www.google.com/patents
50. http://www.freepatentsonline.
com/search.html
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جدول  1مربوط به استنادهای موجود در هر پروانه ثبت اختراع است كه در ستون اول
«شماره پروانه ثبت اختراع» و در ستونهای بعد «شماره پروانهها و درخواستنامههای ثبت
اختراع مورد استناد» درج شده است.
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ایجادماتریساستناد-پروانهثبتاخرتاع

برای ایجاد ماتریس«استناد -پروانۀ ثبت اختراع» جدول  1به نرمافزار رپیدماینر وارد شده
و وزندهی استنادها براساس روش  51 tf-idfانجام گرفت .این روش یکی از متداولترین
روشهای مورد استفاده برای وزندهی خصیصههاست که بخش اول آن ( )tfاز سوی سالتون
و بخش دوم آن ( )idfاز سوی اسپارک جونز پیشنهاد شده است (تيان ،و تنگtf .)2011 ،52
برابر با سهم حضور یک واژه در یک مدرک است و  idfضریبی است که با توجه به میزان
رخداد هر خصیصه در کل مجموعه محاسبه میشود idf .برابر با لگاریتم معکوس میزان
حضور واژه در کل مجموعه مدارک است و سبب میشود که به خصیصههای کمرخداد در
کل مجموعه وزن بیشتری اختصاص یابد .در این روش وزن هر خصیصه از ضرب «بسامد
حضور یک خصیصه در یک مدرک» ( )tfدر «لگاریتم تعداد کلیه مدارک بخش بر تعداد
مدارک حاوی هر خصیصه» ( ) idfبهدست میآید (تیاف -آیدیاف.)2011 ،53

نحوهخوشهبندیپروانههایثبتاخرتاع

در تحقیق حاضر ،برای بررسی تأثیر خصیصه اشتراك استنادي (زوجهاي كتابشناختي) از
خوشهبندی سی -مینز (ميانگين  )cاستفاده شده است .در اين خوشهبندی میزان عضویت
در یک خوشه مقادیر میان صفر و یک را میتواند به خود اختصاص دهد .برای ایجاد
گ:)2009 ،54
خوشهبندی فازی سی -مینز مراحل زیر دنبال میشود (ودین 
 .1انتخاب تعداد دلخواه  kخوشه برای مجموعهای شامل  Nمدرک ،55بهطوری که k<N؛
كه در اينجا  Kبرابر است با  75خوشه و Nبرابر با  717پروانه ثبت اختراع است؛
 .2ایجاد یک نقطه مرکزی آغازین به ازای هر یک از  Kخوشه؛
 .3محاسبه فاصله هر یک از  Nمدرک تا هر یک از  Kخوشه؛
 .4تعیین یک عضویت فازی یا کسری در هر یک از  Kخوشه برای هر یک از N
مدرک؛
 .5یافتن نقطه مرکزی جدیدی برای هر یک از  kخوشه از طریق یافتن میانگین وزنی
رکوردها56؛
 .6تکرار مراحل  ،4 ،3و  5تا هنگامی که تغییری در عضویت خوشهای بهوجود نیاید (یا تا
هنگام رسیدن به معیار همگرایی).

تعییندرجهعضویتمداركدرهریکازخوشهها

درجه عضویت فازی ،از محاسبه فاصلههای مدارک از مرکز خوشهها بهدست میآید .هنگامی

51. Term frequency–inverse
document frequency
52. Tian & Tong
53. tf–idf
54. Wedding
 .55در توصیف الگوریتم از واژه dataاستفاده
شدهاست،زیراکاربردخوشهبندیتنهابه
خوشهبندیمدارکمحدودنیست.اماازآنجاکه
دراینجاخوشهبندیبرایمدارکمورداستفاده
قرارگرفتهاست،واژه«مدرک»مورداستفاده
قرارگرفتهاست.
 :Records .56در اینجا منظور هامن
پروانههایثبتاخرتاعهستندکهدرصورتیکه
بخواهیممیانگینوزنیازآنهابگیریمبایداز
تکتکمؤلفههایشانمیانگینوزنیبگیریمتا
بردار خوشه جدید بهدست آید.
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که مدرکی به مرکز یک خوشه نزدیکتر از مرکز دیگر خوشهها باشد ،درجه عضویت مدرک
در آن خوشه بیشتر و هنگامی که مدرک دورتر باشد درجه عضویت کمتری خواهد داشت.
مجموع مقادیر عضویت فازی [یک مدرک] نیز برابر با یک است (ودینگ.)2009 ،
درجه عضویت از طریق فرمول زیر (ودینگ )2009 ،محاسبه میشود:

که در آن  kیکی از  jخوشه d ،فاصله و  pتوان است .توان ( )pخود از فرمول زیر
(ودینگ )2009 ،به دست میآید:

57. Exponent

30

است .مقدار  mبر درجه
که در آن  mیک توان 57فازی است به طوری که
فازی بودن خوشهها تأثیرگذار است .هنگامی که  m) m 1نزدیک به  1باشد) درجه فازی
) mبه سمت بینهـایت میل کند) خوشـهها
شدن خوشـهها کمتر و هنگامـی که m
بهطور فزایندهای فازی خواهند شد .برای مقادیر نزدیک به بینهایت ،مقدار عضویتهای فازی
یک مدرک در همه خوشهها به برابری میگراید .معموالً برای  mمقدار  2درنظرگرفته میشود
(ودینگ.)2009 ،
پس از بهدست آورن خصیصههای وزن داده شده در نرمافزار رپیدماینر ،از برنامه نوشته
شده به زبان پرل برای ایجاد خوشهبندی فازی سی -مینز استفاده شده است .از آنجا که
خوشهبندی مرجع دارای  75خوشه بود ،در تنظیمات خوشهبندی ،تعداد خوشه برابر با 75
خوشه (طی  100تکرار) تعیین شد.
خروجی این برنامه ،جدولی است که در آن میزان درجه عضویت هر پروانه ثبت اختراع
را به هر يک از  75خوشه نشان ميدهد.
جدول  2نشان دهنده عضویتهای فازی پروانههای ثبت اختراع در خوشهبندی حاصل
از زوجهای کتابشناختی است .در ستون  Aشماره پروانههای ثبت اختراع قرار گرفته و در
ستونهای بعدی نام هر خوشه قرار دارد.
آمار مربـوط به ميزان درجه عضويت پروانـههاي ثبت اختـراع در هر خوشـه نيز در
جدول 3آمده است.
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جدول 2

بخشی از ماتریس مربوط به
عضویت فازی هر مدرک
در هر خوشه براساس
زوجهایکتابشناختی
درجه عضویت در خوشه
(اشرتاکاستنادی)
0

Min

1

Max

0/013314

Average

0/0133

Median

0/0133

Mode

0/04051

Std

جدول 3

درجه عضویت در هر
خوشه-زوجهایکتابشناختی

یافتهها

پس از مشخص شدن درجههای عضویت هر پروانه ثبت اختراع در هر  75خوشه ،آستانهای
برای ارزیابی مانعیت محور و آستانهای برای ارزیابی جامعیت محور تعیین شده كه این آستانه
با استفاده از مطالعه بر روی تعدادي از خوشهها تعیین شده است .برای تعیین آستانه مناسب،

31

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره91

آناهیتا كرمانی | نرگس نشاط

آستانههای موجود در بازه  0/02تا  0/009مورد بررسی قرار گرفته اند .این بازه باتوجه به
شاخص های مربوط به میانگین و میانه و نیز انحراف معیار جدول  1انتخاب شد .نمودارهای
مربوط به تغییرات آستانه و تغییرات تعداد اعضای هر خوشه برای تعداد خوشه انتخابی در
ادامه ارائه شده است.

منودار 1
زوجهایکتابشناختی-تغییرات
تعداد اعضای هر خوشه با توجه
بهتغییراتآستانهعضویت

طبق نمودار  ،1تغييرات تعداد اعضاي اکثر خوشهها از آستانه  0/015به  0/013شدت
گرفته (شیب منحنی) و پس از آستانه  0/01تغییر چندانی نکرده است.
در پژوهـش حاضـر آستـانه ( 0 /014درجـه عضویت  0/014و بیشـتر) برای ارزیابـی
مانعیتمحور ،و آستانه ( 0/009درجه عضویت  0/009و بیشتر) برای ارزیابی جامعیتمحور،
مبنا قرار گرفته است ،و برای بررسی روند تغییرات از مانعیت محوری به سمت جامعیت
محوری ،آستانههای  0/010 ،0/011 ،0/012 ،0/013نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بهازای اعمال هر درجهای از آستانه برای خوشه ِ
بندی بهوجود آمده ،میزان جامعیت و
مانعیت گسترش یافتۀ بیکیوبد محاسبه شد .نمودار 2نشاندهنده ميزان جامعيت و مانعيت
گسترشيافته بيكيوبد در آستانههاي گوناگون است.
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آستانه0/012

آستانه0/013

آستانه0/014

آستانه0/009

آستانه0/010

آستانه0/011

منودار 2

میزانجامعیتومانعیت
گسترشیافتهبیكیوبد
درآستانههایگوناگون

ج .گ .ب.

م .گ .ب.

آستانه

0

1

0/014

0/7

1

0/013

0/73

1

0/012

0/75

1

0/011

0/75

1

0/010

0/76

1

0/009

0/615

1

میانگین

0/74

1

میانه

جدول 4

مقادیرنهاییجامعیتومانعیت
گسترشیافتهبیکیوبددر
آستانههای اعمال شده

همانطور كه جدول  4نشان ميدهد ،در آستانه  0/014مقدار جامعيت گسترشيافته
صفر است ،اما مانعيت آن عدد  1را نمايش ميدهد .همچنين بهترتيب هرچه از آستانه
 0/014به سمت پايينتر سير ميشود ،يعني در آستانههای 0/010 ،0/011 ،0/012 ،0/013و
 ، 0 /009مقدار جامعيت گسترشيافته بیکیوبد افزايش مييابد.
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در آستانههای تعیین شده ،میانگین میزان مانعیت گسترشیافته بیکیوبد برابر با  1و
میانگین میزان جامعیت آن برابر با  0/615است.
طبق جدول  ،4هرچه از آستانه تعريف شده كاسته ميشود ،مقدار جامعيت گسترشيافته
افزايش مييابد ،اما نرخ رشد و تغييرات آن اندك است .نمودار 3نشاندهنده تغییرات جامعیت
ت بیکیوبد برحسب تغییر در آستانه و حرکت از جامعیت محوری در
و مانعیت گسترشیاف 
خوشهبندی به سمت مانعیت محوری است.

منودار 3
تغییرات جامعیت و مانعیت
گسترشیافتهبرحسب
تغییراتآستانه

باتوجه به نمودار  ،3هرچه از مانعیت محوری (آستانۀ  )0/014در خوشهبندی به سمت
جامعیت محوری (آستانۀ )0/009پیش میرویم ،میزان جامعیت گسترشیافته افزایش مییابد.
با این حال ،در تمامی آستانههای تعیین شده ،میزان مانعیت گسترشیافته مقداری ثابت و برابر
با  1را به خود اختصاص داده است.
همچنین نمودار  3حاکی از آن است که خوشهبندی با استفاده از زوجهای کتابشناختی،
در طیف گستردهتری از آستانه قابل تعریف است .این بدان معنی است که ساختار خوشهای
در خوشهبندی با استفاده از زوجهای کتابشناختی از انسجام و عملكرد مطلوبي برخوردار
است.

نتیجهگیری

جنبه حقوقي در ثبت اختراعات سبب شده است كه نيازهاي اطالعاتي در جستوجوي
پروانههاي ثبت اختراع نيازمند جامعيت بيشتر در نتايج جستوجو باشد تا افرادي كه در
جهت بررسي قابليت ثبت اثري بهعنوان اختراع هستند بتوانند تمامي منابع مرتبط را مورد
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بررسي قرار دهند .يافتههاي پژوهش حاضر حاکی از آن بود که خوشهبندی با استفاده از
زوجهای کتابشناختی ،عملکردی مطلوب (بیش از  50درصد) داشته و این مطلوبیت در طیف
گستردهاي از آستانههای تعیین شده (میزان جامعیت محوری) برقرار است .بنابراین ،بهنظر
میرسد استفاده از این خصیصه در بازیابی اطالعات پروانههای ثبت اختراع نتایج مطلوبی
درپی داشته باشد.
عملکرد مطلوب خصیصه استناد در پژوهش فوجی ( )2007نيز نشان داده شده است.
با این حال بازیابی تعداد زیادی از منابع نامرتبط در کنار منابع مرتبط هنگام استفاده از استناد
(تیوانا و هورویتز )2009 ،را نمیتوان تأییدی بر مطلوبیت استفاده از این خصیصه دانست.
يافتههاي پژوهش حاضر همچنين نشان داد كه عالوه بر ردهبندي خودكار (الي و وو،
2005؛ لي و ديگران )2007 ،و بازيابي اطالعات (فوجي ،)2007 ،استفاده از استناد نيز در
خوشهبندي پروانههاي ثبت اختراع نقشي كارآمد دارد .بنابراين شايد بتواند روشي مؤثر در
ترسيم نقشههاي فناوري با استفاده از خوشهبندي و نيز بازيابيهاي خوشهمحور باشد.
البته بايد به اين مسئله نيز اشاره كرد كه با گذشت زمان حجم استنادها افزوده خواهد
شد .بهطور مثال ،در مورد پروانههاي ثبت اختراع ،هر روزه تعدادي اختراع به ثبت ميرسد
و تعدادي از منابع مورد استناد قرار ميگيرند .اين امر سبب افزايش حجم استنادها و درنتيجه
خصيصههاي مورد استفاده در خوشهبندي پروانههای ثبت اختراع خواهد شد .اين امر،
پژوهش در باب کاهش حجم مورد نياز براي نگهداري خصيصهها و شكلهاي مختلف
پردازش آنها را ضروری میسازد .بنابراین ،پیشنهاد میشود پژوهشهايي در باب کاهش
حجم خصیصههای استنادی انجام شود تا بهترين راه كه با جامعيت باالتري همراه باشد مورد
استفاده قرار گيرد.
شایان ذکر است که پژوهش حاضر به بررسی پروانههای ثبت اختراع مربوط به رده
نانوتکنولوژی و استفاده از الگوریتم فازی پرداخته است و برای اینکه بتوان نتایج آن را به دیگر
حوزهها نیز تعمیم داد ،شاید الزم باشد تحقیقات مشابه دیگری نیز در ساير حوزهها انجام شود.
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