
--Name of Journal--------- 

Vol(issue), PP. 
.atu.ac.ir 
DOI:  

 

 

O
ri

gi
n

al
 R

e
se

ar
ch

 /
 R

ev
ie

w
 /

 …
 

 
R

ec
e

iv
ed

:
 

 
A

cc
ep

te
d

:
 

 
IS

SN
:

 
eI

SS
N

:
 

Drawing the Intellectual Structure of Knowledge in the Field 

of RDF 

Mohammad Hassan 

Azimi 

Assistant Professor, Department of 

Information Science and Knowledge, 

Shahid Chamran University, Ahvaz, 

Ahvaz,  

  

Samira Esmaili  
PhD student in Information Science and 

Knowledge, Shahid Chamran University 

of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

  

 

Abstract 
The purpose of the current research is to draw and analyze the intellectual 

structure and evolution of knowledge in the field of RDF with the method of 

co-occurrence analysis of words and clustering of concepts and events in this 

field.This is an applied research that was carried out with a scientometric 

approach. The statistical population of this research includes all the researches 

conducted in the field of RDF in the Web of Science database from 1998-

2021. Also, the data collection tool in this research is note-taking and the data 

analysis tool is co-occurrence analysis of words and network analysis using 

Vosviewer, Netdrow, Spss and Bibexecl software.The findings of the research 

showed that the keywords RDF, Semantic web, Ontoloty, linked data and 

SPARQL are the most frequent words and the keywords RDF* semantic web, 

RDF* Academic Ontology and RDF* SPARQL are the most frequent word 

pairs. Also, the co-occurrence analysis of words network includes six clusters 

named "data model scalability", "RDF representation of bibliographic entities 

and relations", "ontology alignment", "semantic web and linked data", "data 

management and publishing" and "data mining". In addition, the network 

density is equal to 0.068, which is not in a favorable condition. The clusters 

of "data model scalability", "ontology alignment", "data management and 

publishing" and "data mining" have not yet reached sufficient maturity and 

require a lot of follow-up and research in these fields.The results showed that 

the scientific productions of the RDF field, despite its upward publication 
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trend, have more subject dispersion and are more oriented towards the 

semantic web, and the analysis of the co-occurrence network of words in this 

field also has a greater subject dispersion, which indicates the interest of 

researchers to various topics in this area 
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 ترسیم ساختار فکری و روند تکامل دانش در حوزه آر دی اف

محمد حسن عظیمی 

    
  رانی، ااهواز، شهید چمران اهواز، دانشگاه  شناسیعلم اطلاعات و دانش اریاستاد

  

سمیرا اسماعیلی 

 

 ،شهید چمران اهواز، دانشگاه  شناسیعلم اطلاعات و دانشرشته  یدکتر یدانشجو

 رانی، ااهواز
  

 

  چکیده
ا اف ب یو تکامل دانش در حوزه آر د یساختار فکر لیو تحل میهدف از انجام پژوهش حاضر ترس

این پژوهش از نوع کاربردی است  عرصه است. نیا یدادهایو رو میمفاه یبندو خوشه یواژگانروش هم

های انجام شده در سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام پژوهشکه با رویکرد علم

ها در این است. همچنین ابزار گردآوری داده 0201-1991در پایگاه وب آو ساینس از سال  1RDFحوزه 

تفاده واژگانی و تحلیل شبکه رهیافتی با اسها، تحلیل همدهبرداری و ابزار تجزیه و تحلیل داپژوهش یادداشت

های پژوهش نشان داد که یافته است. Bibexeclو  Vosviewer ،Netdrow ،Spssافزارهای از نرم

پر بسامدترین  SPARQLو  RDF ،Semantic web ،Ontoloty ،linked dataهای کلیدواژه

 *RDFو   RDF*semantic Web  ،RDF*Academic Ontologyهایها و  کلیدواژهواژه

SPARQLهای واژگانی شامل شش خوشه با نامهای واژگان هستند. همچنین شبکه همیشترین زوج

 ،«شناسیهمترازی هستان»، «ها و روابط کتابشناختیموجودیت RDFبازنمون»، «پذیری مدل دادهمقیاس»

است. علاوه بر این چگالی شبکه « کاویداده»و « همدیریت و انتشارداد»، «های پیوندیوب معنایی و داده»

ازی همتر»، «پذیری مدل دادهمقیاس»های است که از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. خوشه 262.1برابر با 

ق و اند و نیازمند تحقبهنوز به بلوغ کافی نرسیده« کاویداده»و « مدیریت و انتشارداده»، «شناسیهستان

 ،صعودی خودرغم روند علی RDFنتایج نشان داد که تولیدات علمی حوزه همچنین است.  بیشتریپژوهش 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئولesmaeily1samira@gmail.com 
1 Resource Description Framework 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 

 

تحلیل شبکه  و داشتهوعی بیشتری برخوردار است و بیشتر به سمت وب معنایی گرایش از پراکندگی موض

 .رخدادی واژگان این حوزه نیز پراکندگی موضوعی بیشتری داردهم

 دی اف، هم واژگانی، شبکه هم واژگانیترسیم، ساختار فکری، آر  :هاواژهلیدک

  قدمهم
معمولاً بسیار زیاد  ،موضوع پژوهشی خاص ایموجود در یك رشته  یهاتعداد مقاله

تا پژوهشگران در یك مرور کلی از اطلاعات مربوطه با  شودیاست. این امر باعث م

حوزه  یهاپژوهش ریاخ یها(. در سال0211، 1وان نونن و دیگران) هایی مواجه شوندچالش

 ای RDFاست.  افتهی شیسرعت افزامرتبط است، به ییکه با حوزه وب معنا RDF یموضوع

ل قاب یمعنا یابیو باز رهیذخ یاست که برا یامدل داده ینوع ،منبع فیچارچوب توص

ان به زب نییکردن تفکر ماش ریپذامکان RDF. هدف از رودیبه کار م نیپردازش توسط ماش

 ری)نظ ینترنتیمنابع ا فیتوص رایبر گراف که از آن ب یمبتن ستیمدل RDF است. ساده

 شودمیتفاده اس گریکدیمنابع با  نیارتباط ا یچگونگ زی( و نلیمیا یهاامیصفحات وب و پ

که مطالعه  ی؛ به طوررددا یارشتهانیم یتیحوزه ماه نیا .(0222، 0نهیهوکوان، کارگر و )

 هایباشد. بررس یمهم یهاخاستگاه انجام پژوهش تواندیمختلف آن م یهادر خصوص جنبه

 پرداخته شده RDF از یخاص یهامنتشرشده، اغلب به جنبه یهاکه در پژوهش دهدینشان م

شناخت  نیکسب کرد. بنابرا نهیزم نیدر ا یکل یدید ،یبا مرور مقالات شخص توانینم و

 رمورد علاقه د یپژوهش نهیو انتخاب زم RDFحوزه  یو ساختار علم یعلم یحد و مرزها

نقشه  میستر ازمندین این شناختحوزه کمك کند.  نیا میبه شناخت مفاه تواندیم نهیزم نیا

 یرساختار فک میترس نیحوزه است. همچن نیا ینمودار راهبرد میواژگان و ترس یرخدادهم

 یموضوع یهاحوزه یعلم یهایهمکار ییو شناسا لیتحل یبرا یعلم یهمکار یهاو نقشه

اسمال و  دگاهی(. چرا که از د1022 ،یو شقاق یدارد )شرف یاریبس تیمختلف علم اهم

 م،یمفاه انیروابط م یمصورساز یمهم برا یکه روش یواژگانهم لیتحل، (19۹0)  2ثیفیگر
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ن گوناگو یعلم یهاحوزه میشف شبکه مفاهتواند به کاست، می یو مسائل علم هادهیا

 کمك کند.

 یبراتواند میروش  نیکه ا دهدینشان م یواژگانهم لیتحل مربوط بهمطالعات  یبررس
 یعلم قاتیساختار تحق می(؛ ترس.191، 1کالون، لاو و ریپعلم ) ییایحرکت و پو میترس

کالن، ) یاوربر فن یمبتن قاتیو تحق یانیبن قاتیتحق انیروابط م می(؛ ترس1919، 0ویتاکر)
شبکه پژوهش  كیدرون داد/ برونداد روابط موجود در  یابی(؛ ارز1991، 2لیو لاو لیکرت

کالون، لاو و مدارک موجود براساس موضوعات ) یبندطبقه و (1991، 0ترنر و روجوان)
و نمودار  یواژگانهم لیو تحل هی. چرا که تجزردیمورد استفاده قرار گ (.191، ریپ

موضوع از منظر تعداد تکرار مشخص  كی یرا برا یاصل یدیتنها کلمات کلنه  ،یراهبرد
 لیتحل یهاشاز رو یبیو سپس ترک .کندیم دایپ زیکلمات را ن نیبلکه ارتباط ب کند؛یم

ها و روند تکامل کشف نقاط مهم پژوهش یرا برا یاخوشه لیو تحل یاجتماع یهاشبکه
که  یانعطاف تیبا قابل یرخدادهم یکردهای(. رو0202 ،5ژو و ژانگ) کندیموضوع ارائه م
حوزه  كی یهاشرفتیپ ریو تفس لینه تنها امکان تحلکه اطلاعات دارند  یدر مصورساز

 یوندهایپ یو آشکارساز صیبلکه امکان تشخ د؛نسازیم ایپژوهشگران مه یرا برا یعلم
ریپ،  کالون، لاو و) دنسازیفراهم م زیرا ن یعلم یهاحوزه انیموجود م میرمستقیو غ میمستق

191. .) 
و  یواژگان، با استفاده از روش همRDFمقالات در حوزه  یعلم ۀنقش میترس نیبنابرا

باط ارت ی، مصورسازهای منتشرشدهپژوهش تیاز وضع یباعث آگاه یارائه نمودار راهبرد
 موضوعات، موضوعات بالغ، نوظهور و نیرگذارتریتأث ییو شناسا گریکدیموضوعات با 

 حوزه خواهد نیا یدرست علم یهایگذاراستیو س یموضوع یهاشکاف افته،ینسعهتو
به عنوان  تواندیم RDFحوزه  ینقشه علم و نمودار راهبرد لیو تحل میترس یشد. به طور کل

 یازهایآن با ن قیو تطب یپژوهش یهاتیاولو یینقشه راهنما به پژوهشگران در شناسا كی
 قیاز طر ینجسعلم کردیبا رو یتاکنون پژوهش نکهیبه ا جهکشور کمك کند. با تو یبوم
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ر صورت گرفته د یهاپژوهش یساختار فکر میترس نهیواژگان در زم یرخدادهم لیتحل
پژوهش حاضر  ،انجام نشده آن یموضوع یهاو شناخت جنبه صیتشخ یبرا RDFحوزه 

براساس  RDFو تکامل حوزه  یفکر ساختار میترس ،کهپاسخ دهد مسئله  نیبه اتواند می
 چگونه است؟ نسیوب آو سا گاهیمنتشر شده در پا یعلم داتیتول

 پژوهش یهاپرسش
 نسیِساآفوب گاهیدر پا 0201-1991از سال  RDFحوزه  یعلم داتیروند تول .1

 چگونه است؟
 یدر بازه زمان RDFمقالات حوزه  یهادواژهی( کلنی)پرتکرارتر یفراوان عیتوز .0

 چگونه است؟ 0201تا  1922
 چگونه است؟ 0201تا  1922 یدر بازه زمان RDFحوزه  یواژگانشبکه هم .2
 1922 یهر خوشه در بازه زمان یهاو موضوع  RDFحوزه یواژگانهم یهاخوشه .0

 چگونه است؟ 0201تا 
از نظر بلوغ  0201تا  1922 یدر بازه زمان RDFحوزه  یواژگانهم یهاخوشه .5

 چگونه هستند؟

 پیشینه پژوهش
رخدادی واژگان در حوزه پژوهشی با رویکرد تحلیل همبا توجه به این که تاکنون 

RDF شود.اشاره می از این روش کلی هایینمونه در ادامه به ،انجام نشده 

های با ترسیم نقشه دانش در حوزه کتابخانه (.129حافظی، رمضانی و مومنی ) علیپور

ی رخدادرخدادی واژگان نشان دادند که ساختار همدیجیتالی در ایران از طریق تحلیل هم

خوردار المللی از بلوغ کافی برهای بینکتابخانه دیجیتال در ایران نسبت به پژوهش حوزه

 کرمعلی و زادهرئیساست. ها اندک و نامتوازن نبوده و همبستگی مفاهیم درون خوشه

ر دترسیم نقشه علمی مقالات حوزه ترومای نظامی با  واژگانیتحلیل هم از طریق نیز (129۹)

نشان دادند که تولیدات علمی این حوزه رشد صعودی داشته و نرخ رشد آن  ،پایگاه مدلاین

سازی کشف و دیداری( به 1299) دانش ،ریگنیز نسبتا ثابت بوده است. در پژوهش دی

خت پردا سازماندهی دانش در حوزۀ های موضوعیالگوهای برجسته، روابط پنهان و گرایش



 

 

سازی، رتبه نویسی و نمایهو به این نتیجه رسید که با کمرنگ شدن موضوعاتی نظیر فهرست

 شناسی و دولت الکترونیك کم رنگ شده استهایی نظیر فناوری اطلاعات، هستیکلیدواژه

نیز به ترسیم  (1299کاملی و همکاران )و موضوعات جدیدی جایگزین آن شده است. 

ده واژگانی مقالات نمایه شبندی تحقیقات مدیریت دانش بر اساس تحلیل همقلمرو خوشه

ای هد در حوزه مدیریت دانش را کلان دادههای جدیدر پایگاه وب علوم پرداختند و پدیده

انستند. های اجتماعی دهای شبکهبزرگ، پردازش ابری، اینترنت اشیا، نوآوری با تحلیل داده

های موضوعی و ترسیم نقشه تحلیل خوشهبه  (1299زاده )مهدیو  نصیری ،مسکرپور امیری

 هایپرداختند و فعالیتدر پایگاه علمی اسکوپوس  19-های حوزه کوویدعلمی پژوهش

 علوم تحقیقات بهداشتی، تحقیقات اصلی خوشه سه را به  19 کووید حوزه در پژوهشی

تحلیل نیز در پژوهشی به  (1299جعفری ) و جباریبالینی تقسیم کردند.  تحقیقات و پایه

پرداختند و به  19نویسندگی مطالعات کووید انداز پژوهش، نقشه دانش و الگوهای چشم

این نتیجه رسیدند که کشور چین بیشترین تولیدات علمی و حوزه شیمی بیشترین سهم را در 

 رخدادی را واژگان کرونا ویروس، کرونا پروتئینتولید آثار این حوزه داشته و بیشترین هم

سنجی و نگاشت کتابدر پژوهشی  (1022) برادرو  غائبی ،حسینیاند. و کرونا داشته

را مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاصل  های پیوندیرخدادی واژگان در حوزه دادههم

تواند با پررنگ کردن شکافهای موضوعی و جلوگیری از پژوهشهای تکراری، روندهای می

به نیز  (1022سهیلی و همکاران )ه و محبوب را شناسایی کند. اساسی و موضوعات هست

 آو ساینس وب پایگاه در نمایه شده اخلاقی تربیت حوزه مقالات موضوعی نقشه ترسیم

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تربیت اخلاقی به طور کلی بر 0211-0222 سالهای طی

 های اجتماعی و فضائل انسانی تاکید دارد.تربیت جسمانی، ارزشروی قضاوت اخلاقی، 

های واژگانی کتابخانه دیجیتال در چین طی سال( به تحلیل هم0210) 1لی، هو و وانگ 

پرداختند و نتایج این پژوهش نشان داد که مباحث تحقیقاتی در مقایسه با  0211تا  0220
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سنجی به بررسی علم (0215) 1کیم و چینلی نسبتا غیرمتمرکز است. الملمطالعات بین

پرداختند و به این نتیجه  های توصیههای جدید در سیستمروندهای نوظهور و پیشرفت

ای، نشان دهنده توسعه طیف های توصیهروندهای موضوعی در تحقیقات سیستمرسیدند که 

ر های اجتماعی است. دهای اطلاعاتی مانند شبکه جهانی وب و رسانهای از سیستمگسترده

نهایت، فیلترینگ مشارکتی یك مفهوم تحقیقاتی غالب در این زمینه بوده است. موضوعات 

های مختلف ه چالشهای توصیه با پرداختن بدر حال ظهور اخیر بر افزایش اثربخشی سیستم

بعدی به مصورسازی و روندهای نوظهور چاپ سه (0211) 0جین و همکارانکنند. تمرکز می

بعدی در سنجی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تولیدات علمی چاپ سهاز طریق علم

سازی سریع و به چاپگر، نمونهتوان می ،زمینه پزشکی رونق گرفته و از پربسامدترن واژگان

روندهای  در پژوهشی به تجزیه و تحلیل (0211) 2شین و همکارانبعدی اشاره کرد. چاپ سه

در حال توسعه و موضوعات داغ در تحقیقات بلایای طبیعی پرداختند و به این نتیجه رسیدند 

 ولید در حوزه بلایای طبیعی هستند و مدلکه چین، ایالات متحده و ایتالیا سه کشور پرت

پذیری اجتماعی و نقشه موجودی زمین لغزش نیز سه موضوع داغ در بینی، آسیبپیش

نیز به مصورسازی و بررسی روندهای نوظهور  (0219) 0جین و لیاست.  بوده های اخیرسال

گ، های بزررداختند و نتیجه گرفتند که دادهسنجی پای از طریق علمهای چندرسانهداده

کاوی، غربالگری مجازی، سرویس ابری، رابطه ساختار و فعالیت، مشکلات برنامه وب، داده

 اند.ای بودههای چندرسانهاز واژگان پربسامد در داده ،سازی مفهومجستجوی شباهت و مدل

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Kim & Chen 
2 Jin et al 
3 Shen et al 
4 Jin & Li 



 

 

 هابندی پیشینهجمع
 ها به ارزیابی یکی از موارد ترسیمهر یك از پژوهشدهد که ها نشان میتحلیل پیشینه

( و های موضوعی نوپدید )برجستههای موضوعی مهم، تعیین زمینهنقشه علمی، تعیین خوشه

رسد با که به نظر میاند. حال آنهای قلمروهای موضوعی پرداختهتوزیع فراوانی کلیدواژه

صورت یك کل و به RDFبه مقوله توجه به اهمیت این موضوع، انجام چنین پژوهشی که 

های حوزه هویتی مستقل بنگرد، ضروری است. لذا بررسی نقش و میزان ارتباط زیرمجموعه

RDF رساند. ریزی برای آینده این حوزه یاری میبا یکدیگر، ما را در برنامه 

  1روش
انی واژگسنجی و تحلیل همبا رویکرد علم پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و  این

 RDFبا موضوع  مقاله منتشر شده 10۹1انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 

سازمان به چاپ رسیده  12.2توسط و مجله  1252در است که  پایگاه وب آو ساینس در

مقاله و بیشترین  20است. بیشترین تولیدات علمی توسط دانشگاه سیستم تگزاس در آمریکا با 

 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCEها مربوط به مجله منبع انتشار مقاله

 رکورد است. 11با 

 ها از راهبرد جستجوی زیر استفاده شد.استخراج داده برای

Topic=(Topic: “Resource Description Framework”) 

Indexes=SCI-expanded, SSCI, A & HCI Timespan= 1900-2021 

میلادی  12/21/0201تاریخ در  plain textرکورد با فرمت  10۹1در این مرحله تعداد 

  .استخراج شد

Export-other file formats-full record and cited references 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. method 



 

 

( txt.10۹1-1( ذخیره شد که در نهایت همه در یك فایل )txtفایل با فرمت متنی ) 2و 

و شناسی در علم اطلاعات و دانش RDF همرتبط با حوز  ادغام شدند و رکوردهای

با  سازماندهی دانشبر اساس اهداف پژوهش، ساختار دانش در حوزه ی، سازکپارچهی

ز واژگانی اهمچنین در بخش هم مورد مطالعه قرار گرفت.ی واژگانهمتحلیل استفاده از 

استفاده شد. چرا که با  مراتبی و نمودارهای دندروگرام و راهبردیبندی سلسلهخوشه

 نیب ها مشخص و روابطدواژهیاز کل كیمربوط به هر  یهاخوشه ،یمراتبسلسله یبندخوشه

 شدند. مصورسازی 1افزار ووس ویوربا نرمها از خوشه كیهر  سپس نشان داده شد.ها آن

 و ساختارها خوشههر یك از در رابطه با  یدینمودار دندروگرام، اطلاعات مفبعد از آن با 

 تر،به مصورسازی شد و در نهایت از نمودار راهبردی برایتحت مطالعه ارائه  ۀحوز یفکر

هر چه  ،ینمودار راهبرد استفاده شد. در موضوعی هایخوشه انسجام و بلوغ نمایش

 یپژوهش هدر حوز یمهم گاهیبالاتر باشد، آن خوشه از جا یموضوعه خوش كی تیمرکز

تر غباشد، آن خوشه بال شتریب هخوش كیو هر چه تراکم  بوداهد خو برخوردار هتحت مطالع

 ۀنشان دهند x محور ،ینمودار راهبرد كیاساس، در  نیدارد. بر هم یشتریب تیقابل وبوده 

هر  یبرا ت. بعد از ارائه نمودار راهبردی،تراکم اس ۀنشان دهند y محور رتبه و تیمرکز

دام از هر ک یو برا دیگرد جادیا یو سپس همبستگ یمربع سیماتر كی ،هااز خوشه كی

 یاهبردنمودار ر تیتراکم محاسبه شد و در نها كیو  تیمرکز كی یهمبستگ یسهایماتر

 سیخام به ماتر یهادادهواژگانی، های همبه عبارت دیگر برای انجام تحلیل .دیگرد میترس

 یسازمرتب یافزار اکسل برااز نرم ،هاداده یبر رو یسازکسانیشده و پس از انجام  لیتبد

های اما به دلیل این که داده استفاده گردید؛ هاافزار یو سی آی نت برای تحلیل دادهو از نرم

لاتین استخراج شده از پایگاه وب آو ساینس به صورت متن ساده بود، قبل از ورود به این 

پردازش شده و به قالب شبکه تبدیل شدند افزار بیب اکسل پیش افزار، با استفاده از نرمنرم

 افزار یو سی آی نت باشند.که قابل تحلیل توسط نرم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 vosviewer 



 

 

 پژوهش واژگانیهم ی تحلیلهاگام. 1 جدول

 هایگام

 پژوهش
 توضیح

1 
های مرتبط پیشین و مشورت با پس از بررسی پژوهش  RDFانتخاب کلیدواژه منتخب 

 متخصصین موضوعی این حوزه

2 
ها در پایگاه وب آو ساینس با فیلد عنوان، کلیدواژه و چکیده مقالات در کلیدواژهجستجوی 

 2121تا پایان  1011بازه زمانی 

 افزار بیب اکسلسازی و حذف رکوردهای تکراری با نرمیکدست 3

 افزار بیب اکسلو ساختن ماتریس با نرم 3قرار دادن نقطه برش بر روی  4

 ماتریس همبستگیتبدیل ماتریس ساده به  5

 افزار یو سی آی نتواژگانی با نرمهای همتحلیل شبکه 6

 افزار ووز ویور توسط ماتریس سادهواژگانی با نرمترسیم شبکه هم 7

 افزار اس.پی.اس.اس توسط ماتریس همبستگیترسیم نمودار دندروگرام با نرم 8

 افزار اکسلترسیم نمودار راهبردی با نرم 0

 ها یافته

 چگونه است؟ 0201تا  1991از سال  RDFروند تولیدات علمی حوزه 

 

 RDF.  روند تولیدات علمی حوزه 1نمودار 
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شروع شده است  1991از سال  RDFتولیدات علمی حوزه  ،1های نمودار براساس یافته

باشد. کمترین میزان رکورد می 119با  021۹و بیشترین تولیدات علمی این حوزه برای سال 

 رکورد است.  0با  1991ی نیز مربوط به سال متولیدات عل

 1922 یدر بازه زمان RDFی مقالات حوزه هادواژهیکل)پرتکرارترین(  توزیع فراوانی

 چگونه است؟ 0201تا 

 RDFهای تولیدات علمی حوزه . پرتکرارترین کلیدواژه2جدول 

 کلیدواژه تعداد ردیف کلیدواژه تعداد ردیف

1 482 RDF 11 21 Data model 

2 283 Semantic web 12 21 internet of things 

3 183 ontology 13 20 Big Data 

4 119 linked data 14 19 XML 

5 92 SPARQL 15 17 knowledge graph 

6 50 OWL 16 16 
knowledge 

representation 

7 48 Metadata 17 15 RDFS 

8 41 linked open data 18 14 RDF graph 

9 30 Semantic 19 14 knowledge base 

10 21 Data integration    

کلیدواژه در پایگاه وب آو  0.01با  RDFهای حوزه مقاله ،0های جدول براساس یافته

لیدواژه کیدواژه در تولیدات علمی این حوزه، اند و پربسامدترین کلساینس منتشر شده

RDF  های است. همچنین واژه 010با فراوانیSemantic web ،Ontoloty ،linked 

data  وSPARQL   .در جایگاه بعدی قرار دارند 

 

 



 

 

 RDFواژگان در حوزه های بسامدترین زوج. پر3جدول 

 های واژگانزوج بسامد واژگان ردیف

1 149 RDF semantic Web 

2 82 Ontology RDF 

3 73 RDF SPARQL 

4 63 Linked data RDF 

5 62 Ontology Semantic Web 

6 54 Linked data Semantic web 

7 28 Metadata RDF 

8 24 Semantic Web SPARQL 

9 21 Ontology OWL 

10 20 OWL RDF 

11 19 RDF semantic 

12 18 linked data ontology 

13 17 RDF XML 

14 17 Linked open data RDF 

15 16 RDF OWL 

16 16 Linked open data Semantic Web 

17 14 OWL Semantic Web 

18 14 Metadata semantic web 

19 13 Internet of Things RDF 

20 12 Linked Data SPARQL 

  * Totall 

وجود دارد و  RDFدر حوزه  زوج 11252تعداد  ،2های جدول براساس یافته

های واژگان  بار بیشترین زوج 109با تعداد  semantic Webو  RDFهای کلیدواژه

 Linked، ۹2با تعداد  SPARQL، 10با تعداد  Ontologyو  RDFهای هستند و کلیدواژه

data  و  2.با تعدادOntology   وSemantic Web   بسامد در جایگاه  0.با تعداد

 بعدی قرار دارند.

 



 

 

 چگونه است؟ 0201تا  1922 یدر بازه زمان RDFواژگانی حوزه شبکه هم

 

 RDFواژگانی حوزه . شبکه هم1تصویر 

 110*110از ماتریس  RDFواژگانی حوزه ، شبکه هم1های تصویر براساس یافته

هایی است. به این معنی که واژه 2تشکیل شده است و نقطه برش برای ایجاد ماتریس عدد 

اند، مشخص شده و ماتریس مطابق آن تشکیل شده است. بار تکرار شده 2و بیش از  2که 

واژگانی برابر با یال وجود دارد و تراکم شبکه هم .0.۹گره  110 ،واژگانیدر شبکه هم

ترین واژه در این شبکه بزرگترین گره و کلیدی RDFواژه  ،است. مطابق تصویر 262.1

اه ارتباط بیشتری با این واژه دارند و در جایگ ،است و کلماتی که به این واژه نزدیك هستند

 قرار دارند.  RDFواژگانی حوزه ای در شبکه همویژه

 

 

 

 



 

 

تا  1922 یدر بازه زمانهای هر خوشه و موضوع RDFواژگانی حوزه های همخوشه

 چگونه است؟ 0201

 RDFها در حوزه های خوشه. نام خوشه، تعداد کلمات هر خوشه و واژه4جدول 

 کلمات
تعداد 

 کلمات
  نام خوشه

 ,standard, GPU, Parallel processing, 

scalability, DICOM, Doping, fuzzy 

ontology, CytometryML, FCS, 

Silicon, Logic gates, MOSFET, 

Authorization conflict, i-EKbase, 

CUDA, Ontology engineering, Petri 

nets, Graph exploration, component, 

Recommender systems, Querying, 

Query, Keyword search, 

Preprocessing, Modeling, 

RDF/XML, REST, Query answering, 

graph database, Framework, 

knowledge sharing, fuzzy sets 

 سی و دو
پذیری مدل قیاسم

 داده

خوشه 

1 

RDF, Reasoning, Semantic similarity, 

RDF graph, Bioinformatics, RDF 

triples, Rule checking, ontology 

mapping, clustering, Reification, 

Semantic publishing, Biodiversity, 

Semantic networks, data sharing, 

RDF store, domain ontology 

 شانزده

بازنمون آردی اف 

ها و موجودیت

 روابط کتابشناختی

خوشه 

2 

Possibility theory, RDF data, 

participatory learning, Benchmark, 

R2RML, RDB2RDF, Similarity, 

Wikidata, visual analytics, Ontology 

alignment, Language, Cultural 

heritage, Instance Matching, entity 

disambiguation 

 چهارده
همترازی 

 شناسیهستان

خوشه 

3 

semantic Web, Ontology, SPARQL, 

Linked data, Metadata, OWL, 

semantic, XML, Linked open data, 

Internet of Things, Data Integration, 

Data model, Knowledge 

Representation, provenance, 

DBPedia, RDFS, information 

retrieval, knowledge graph, 

knowledge base, big data, Inference, 

 پنجاه و نه
های وب معنایی و داده

 پیوندی

خوشه 

4 



 

 

Semantic annotation, semantic 

search, database, Knowledge 

Management, triplestore, Semantic 

technology, Web of Data, Mapping, 

Data interoperability, Cloud 

computing, graph, Visualization, 

learning styles, interoperability, 

Protege, Topic maps, Spark, Digital/ 

libraries, Quality Assurance, 

education, Robotics, e-learning, 

information extraction, Model, gene 

ontology, Extensible Markup 

Language, trust, WordNet, Uniform 

Resource Identifier (URI), Crawling, 

indexes, Ranking, intelligent agents, 

Software, Text mining, 

Bibliographic standard, Query 

languages, Publishing 

Relational database, Open Data, Natural 

Language Processing, Web Service, 

Machine Learning, compression, 

biodiversity informatics, information 

technology, Entailment, DL 

(Description logic), data publishing, 

RDA, data transformation, Industry 

Foundation Classes (IFC), Ontology 

Matching, BIM, annotation, FOAF, 

Vocabulary, GeoSPARQL, data 

management, user interfaces, Survey, 

SKOS, Data visualization, 

Taxonomy, geospatial semantic web, 

بیست و 

 هفت
 مدیریت و انتشار داده

خوشه 

5 

 ,Query processing, Access Control, 

Query optimization, semantic 

interoperability, MapReduce, the 

Semantic web, Semantic Web 

Technology, Hadoop, Feature 

extraction, Classification, Dublin 

Core, social network, storage, 

Temporal Data, Performance, 

Middleware, Indexing, Entity 

resolution, Partitioning, Distributed 

Computing, Ontology design, 

Feature, Sentiment, Formal concept 

analysis, security, Self-service 

Business Intelligence, Conceptual 

سی و 

 چهار
 کاویداده

خوشه 

6 



 

 

modeling, Temporal RDF, 

knowledge acquisition, Data 

Partitioning, data mining, Web 

ontology, Data warehouse, Deep 

learning 

پذیری قیاسحوزه م .شامل  RDFهای حوزه تعداد خوشه ،0های جدول براساس یافته

، شناسیهمترازی هستان،  ها و روابط کتابشناختیبازنمون آردی اف موجودیت، مدل داده

 کاوی است.و داده مدیریت و انتشار داده، های پیوندیوب معنایی و داده

 

 

 

 1واژگانی خوشه . شبکه هم0تصویر 

 واژگان واژه است و 20 شامل پذیری مدل دادهمقیاس ،0براساس اطلاعات تصویر 

، پردازش موازی، جستجوی کلمات، مجوز، پرس و جو، پاسخ به پرس و GPUاستاندارد، 

های های فازی در این خوشه است. در این خوشه کلیدواژهجو، اشتراک دانش و مجموعه

standard ،DICOM ،Doping  وfuzzy ontology  دارای بیشترین رابطه و

 واژگانی هستند.مرکزیت در شبکه هم

 



 

 

نتایج مربوط به تحلیل  :ها و روابط کتابشناختیموجودیت RDF بازنمون ،0 خوشه

 هاییواژهاند. گیری این خوشه نقش داشتهکلیدواژه در شکل .1واژگانی نشان داد که هم

بندی در این خوشه و خوشه RDFهای معنایی، نمودار ، تشابه معنایی، شبکهRDFنظیر 

 نشان داده شده است.  0های خوشه ارتباط واژه 2قرار دارند. در تصویر 

 

 0واژگانی خوشه . شبکه هم3تصویر 

 .1 شامل ها و روابط کتابشناختیموجودیت RDF بازنمون ،2براساس اطلاعات تصویر 

و  RDFی معنایی، نمودار ها، تشابه معنایی، شبکهRDFهایی مانند واژه است وکلیدواژه 

،  RDF ،clusteringهای و در این خوشه واژه بندی در این خوشه قرار دارندخوشه

RDF graph  وReasoning .دارای بیشترین ارتباط و مرکزیت در شبکه هستند 

 

 3واژگانی خوشه . شبکه هم4تصویر 



 

 

و  واژه است 10شامل  شناسیهمترازی هستان خوشه ،0براساس اطلاعات تصویر 

، تجزیه و RDFهای شناسی، دادههایی نظیر یادگیری مشارکتی، هسویی هستیکلیدواژه

 RDF data،Possibilityهای و واژه تحلیل بشری و شباهت در این خوشه هستند

theory ،Wikidata  وRDB2RDF ها با یکدیگر دارای رابطه هستند و اکثر گره

 ارتباط ندارند.  

 

 

 4. شبکه هم واژگانی خوشه 5ویر تص

کلیدواژه  59های پیوندی از وب معنایی و داده  خوشه ،5براساس اطلاعات تصویر 

شناسی، مدیریت دانش، پایگاه هایی نظیر وب معنایی، هستیواژهتشکیل شده است که 

خوشه ها در این ها و بازیابی دادهکاوی، مدل دادهها، متنهای بزرگ، نمایهدانش، داده

 ,Linked dataو  semantic Web a ،Ontology ،SPARQLهای و واژه اندآمده

Metadata  .دارای بیشترین ارتباط و مرکزیت در شبکه هستند 

 

 



 

 

 

 5واژگانی خوشه . شبکه هم6تصویر 

واژه مانند پایگاه  0۹مدیریت و انتشار داده شامل  خوشه ،.براساس اطلاعات تصویر 

ها و فناوری اطلاعات است های باز، پردازش زبان طبیعی، تبدیل دادهای، دادههای رابطهداده

 Relational database ،information technology ،Vocabularyهای و واژه

 دارای بیشترین رابطه و مرکزیت در شبکه هستند. data managementو 

 

 6واژگانی خوشه . شبکه هم7تصویر 

که پردازش پرس و است  واژه 20کاوی شامل داده خوشه ،۹براساس اطلاعات تصویر 

سازی، انبار داده، کسب دانش و سازی پرس و جو، ذخیرههنجو، کنترل دسترسی، بهی

 processing،Query processingهای ها در این خوشه هستند و واژهبندی دادهتقسیم

 ، Access Control , Query  وClassification ن ارتباط و مرکزیت دارای بیشتری

نقطه  ها وواژگانی هستند. به طور کلی نمودار دندوگرام و نحوه ارتباط خوشهدر شبکه هم

 نشان داده شده است.  1ها در تصویر برش خوشه



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 RDFبندی واژگان حوزه . نمودار دندوگرام و خوشه8تصویر 

 



 

 

بلوغ چگونه  نظر از 0201تا  1922 یدر بازه زمان RDFواژگانی حوزه های همخوشه

 هستند؟

 ها. شاخص مرکزیت و تراکم شبکه خوشه5جدول 

 تراکم شاخص مرکزیت نام خوشه

1 0.2043 0.044 

2 0.6286 0.133 

3 0.3462 0.044 

4 5.3079 0.168 

5 0.0400 0.037 

6 0.1667 0.041 

 0.0778 1.172 کلمیانگین 

 

های پیوندی دارای بیشترین خوشه وب معنایی و داده ،5های جدول براساس یافته

ها و روابط دی اف موجودیت بازنمون آراست و خوشه  5622۹شاخص مرکزیت با 

های در رتبه 2620،  با پذیری مدل دادهقیاسو خوشه م 26.0با شاخص مرکزیت  کتابشناختی

مترین شاخص مرکزیت با نیز دارای ک مدیریت و انتشار دادهدوم و سوم قرار دارند. خوشه 

 ،  دارای بیشترین تراکم شبکه باهای پیوندیوب معنایی و دادهاست. همچنین خوشه  2620

ها و روابط دی اف موجودیت بازنمون آردارای بیشترین تراکم شبکه است. خوشه  261.1

همترازی و  پذیری مدل دادهقیاسو خوشه م 26122با تراکم شبکه  کتابشناختی

مدیریت و انتشار های دوم و سوم قرار دارند. خوشه در رتبه 26200،  با تراکم سیشناهستان

است. شاخص مرکزیت کل که از  2622۹نیز دارای کمترین میزان تراکم شبکه با  داده

از و شاخص تراکم کل، که  1۹061، برابر ها به دست آمدمیانگین شاخص مرکزیت خوشه

 دراست که نمودار راهبردی آن  262۹۹برابر  نیز هها به دست آمدمیانگین تراکم خوشه

 است.آمده  9تصویر 



 

 

 

 RDF. نمودار راهبردی حوزه 0تصویر 

دارای  بوده ودر ربع اول « های پیوندیوب معنایی و داده» ،0خوشه  ،9مطابق تصویر 

. ستا، خوشه توسعه نیز نقش محوری آنعلاوه بر  حوزهو این  استمرکزیت و تراکم بالا 

نیز در ربع  دوم قرار دارد که  «ها و روابط کتابشناختیموجودیت  RDFبازنمون» ،0خوشه 

این  دهد که اگر چهدارای مرکزیت پایین و تراکم بالاتر از میانگین است و این نشان می

نیز در ربع سه  .و  5، 2، 1های اما نقش محوری ندارد. خوشه است؛خوشه توسعه یافته 

و در  ها دارای شاخص مرکزیت و تراکم کم. این خوشهندنمودار راهبردی قرار دار

که  ؛موضوعات نوظهور هستنداز به خود جلب کرده است و  نیز و توجه اندکی را اندحاشیه

 ها پژوهش نشده است. به قدر کافی درباره آن

 گیریو نتیجهبحث 
این ندی بتواند به شناسایی و دستههای مختلف علم میترسیم ساختار فکری در حوزه

مایه ن هایبندی موضوعی پژوهشموضوعات کمك کند. بنابراین هدف این پژوهش دسته

جامع از وضعیت و  یدر پایگاه وب آو ساینس است تا تصویر RDF ی مرتبط باشده

رخدادی واژگان ارائه کند. نتایج نشان داد ساختار این حوزه با استفاده از روش تحلیل هم

وضعیت مطلوبی با نوسانات زیادی همراه بوده و  RDF های حوزهکه روند انتشار مقاله

 بهتوان می ق،یل این اتفاادلاز  است.اندک  نیز تعداد تولیدات علمی این حوزهندارد. 

1خوشه 

2خوشه 

3خوشه 

4خوشه 

5خوشه  6خوشه 
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های توجهی پژوهشگران به انجام پژوهش در این زمینه، عدم پشتیبانی از انجام پژوهشبی

، نوظهور بودن این آنهای علمی میان پژوهشگران این حوزه، نبود ارتباطات و همکاری

ا پژوهش ب نتایجاین  اشاره کرد.های نادرست سیاستگذاران علمی و سیاستگذاری موضوع

 ( همسو است..129صورت گرفته توسط علیپورحافظی، رمضانی و مومنی)

 شامل 0219تا  1991های طی سال RDF نتایج نشان داد که موضوعات پرکاربرد حوزه

RDF ،Semantic web ،Ontoloty،linked data و SPARQL از است بوده .

،  RDF*semantic Webهایواژگانی نیز کلیدواژهنظر زوج هم

RDF*Academic Ontologyو RDF* SPARQL رخدادی را در بیشترین هم

دهنده نزدیکی زیاد این مباحث با یکدیگر و اند که نشانداشته RDF های حوزهپژوهش

نتایج که با  است شناسیهای وب معنایی و هستیوهشتوجه نسبتا متوسط پژوهشگران به پژ

نیز نشان داد که  RDF واژگانی حوزههم . همچنین شبکهاست( همسو 12پژوهش دانش )

ترین اصطلاح است و نقش اصلی این شبکه را دارد و تراکم شبکه مرکزی RDF کلیدواژه

های نیز کم است و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که شاید دلایل آن را در  زیرحوزه

ای ها، تك حوزهی، نبود و یا کمبود گرایش پژوهشاها و ارتباطات بین خوشهدرون خوشه

ای نظری و کاربردی در این حوزه رشتههای میانها و نبود تعادل بین پژوهشبودن آن

 RDF دهنده این مورد نیز است که موضوعات حوزهنشان ،دانست. البته تراکم کم شبکه

کمتری  ها ارتباطاند و بین این حوزهبیشتر به صورت تخصصی مورد پژوهش قرار گرفته

مراتبی بندی سلسلهتحلیل خوشه ،این بر . علاوهاستهای این حوزه از ضعف، که هبرقرار شد

هایی مانند نیز نشان داد که خوشه RDF برای شناسایی ساختار فکری حاکم بر حوزه

همترازی »، «ها و روابط کتابشناختیموجودیت RDF بازنمون»، «پذیری مدل دادهمقیاس»

از   «کاویداده»و « داده مدیریت و انتشار»، «های پیوندیدادهوب معنایی و »، «شناسیهستان

های تشکیل شده از نمودار های موضوعی این حوزه هستند و در بین خوشهمهمترین خوشه



 

 

 RDFبازنمون»و « های پیوندیوب معنایی و داده»رسد که خوشه دندوگرام به نظر می

و مهمی برخوردار هستند؛ چرا که اکثر  از جایگاه ویژه« ها و روابط کتابشناختیموجودیت

در این  RDF هایی با معنی نزدیك در حوزههای پرتکرار و رایج و همچین واژهکلیدواژه

 .خوشه قرار دارند

های وب معنایی و داده» ،0های خوشه ،نتایج دیگر نشان داد که در نمودار راهبردی

 ؛ به همین دلیل،اندبلوغ رسیده این حوزه به هایدر ربع اول هستند و پژوهش« پیوندی

خواهد بود و نوآوری خاصی از دل منطقی نیست و تکراری  گذاری در این حوزهسرمایه

های کنند تا خود را با مطالعات و پژوهش تلاشبیرون نخواهد آمد و پژوهشگران باید  نآ

 ،0جدید این حوزه آشنا سازند و از لحاظ علمی به روز باشند. همچنین خوشه 

دارای  ،که در ربع دوم قرار دارد« ها و روابط کتابشناختیموجودیت  RDFبازنمون»

شه دهد که اگر چه این خومرکزیت پایین و تراکم بالاتر از میانگین است و این نشان می

های خوشه ،ینا بر کند. علاوهتوسعه یافته و بالغ است ولی نقش محوری را در شبکه ایفا نمی

های نوظهور در ز در ربع سه نمودار راهبردی قرار دارند که از حوزهنی .و  5، 2، 1

ا داشته هبه این حوزه توجه بیشتری پژوهشگرانو لازم است که  هستند RDF هایپژوهش

وق ها سبه سمت این حوزه نیزهای پژوهش ای پژوهش و اولویتو سیاستگذاری اجر باشند

وع توان به تنمی ،ها در ربع سوم نمودار راهبردی. از دلایل قرار گرفتن این خوشهداده شود

ن تازه و همچنی کردها اشاره های به کار رفته برای بیان یك مفهوم در این خوشهو تعدد واژه

ها به اژهارتباط کمتری بین این و ،در شبکه مربوطه کهدن این مفاهیم نیز باعث شده است بو

. ها شده استکاهش نمره مرکزیت و تراکم آننوبه خود سبب به وجود بیاید و این امر هم 

می از تواند دیدگاهی علتوان گفت که ارائه ساختار فکری دانش این حوزه میبنابراین می

های موضوعی و موضوعات در حال رشد ایجاد کند تا با شناسایی موضوعات هسته شکاف

 .کاربرد و تکراری جلوگیری شودهای کماز پژوهش ،و روندهای اساسی



 

 

در  ،جهان RDF های حوزهبه طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که بیشتر پژوهش

ها انجام شناسی، مدیریت دانش، پایگاه دانش و بازیابی دادهموضوعات وب معنایی، هستی

ه شبکپایین با توجه به تراکم  .است( همسو 0219پژوهش جین و لی )نتایج که با  شده است

این حوزه غافل  ایبین رشته موضوعاتمشخص است که پژوهشگران از  ، RDF حوزه

ت ی به دسهاخوشه کمی با یکدیگر دارند. با مرور ارتباط ،اند و موضوعات این حوزهشده

 ی کاربردیهاشود که خوشه حوزهآمده از نمودار دندوگرام نیز چنین نتیجه گرفته می

RDF گیرد و از ها در این حوزه انجام میپژوهش یشترب و دارند را هانقش محوری پژوهش

ها، مدیریت شناسیپذیری مدل داده، همترازی هستانهای مقیاسخوشه در حالی که، طرفی

با این وجود  ؛هستند RDF کاوی از موضوعات اصلی و مهم حوزهو انتشار داده و داده

ای خود را به هیشتر پژوهشو پژوهشگران باید ب اندو توسعه نیافته بودهای نوظهور و حاشیه

ها نیز به وضعیت مطلوبی برسند. در مجموع ساختار شبکه این سو هدایت کنند تا این حوزه

  پژوهش لی، هو و وانگنتایج که از این جهت با دارای گسستگی است  RDF فکری حوزه

ها ژوهشپلازم است که ساختار این شبکه،  میانایجاد پیوند  برایو باشد ( همسو می0210)

جایگزین نظری و کاربردی  ایهای میان رشتهشخارج شده و پژوه ایحوزهاز حالت تك

 آن شود.
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