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НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ
ПУБЛІКАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРЕЛЯЦІЙНИХ
МЕРЕЖ
Пропонується концепція кореляційної мережі, що визначається динамікою
появи у публікаціях, описується методологія формування, кластеризації,
візуалізації. Метод демонструється за допомогою даних, отриманих із
системи перегляду книг Google Ngram Viewer.
Ключові слова: кореляційна мережа, наукометрія, мережеві структури.

Мережеві структури – це інструмент, який широко
використовується в наукометрії для дослідження наукової співпраці,
структури документів, зв’язків між тематиками та ін. Однією
із основних задач наукометрії є виявлення актуальних напрямів
в науці. Для визначення актуальних напрямів використовуються
методи кумулятивного кількісного аналізу публікацій, авторів,
цитування, а також мережі термінів. Але слід зважати, що велика
кількість документів може означати не тільки збільшення
актуальності тематики, так і передувати періоду згасання інтересу до
неї. Невелика кількість праць з теми може показувати їх унікальність.
Задача визначення актуальних наукових напрямів в науці
залишається відкритою, оскільки на даний момент немає точних
методів та інструментів для її вирішення. Кожна тематика досліджень
має свій життєвий цикл. Порівнюючи різні теми, є можливість
передбачити розвиток тенденцій та появу актуальних напрямів. На
основі наукометричних досліджень розвитку тематик можна
визначити стратегію та пріоритети розвитку наукових напрямів
в журналах, організаціях, країнах.
Запропоновано методику формування, кластеризації та
візуалізації спрямованих кореляційних мереж. Зв’язки між вузлами
таких мереж відповідають модифікованим певним чином значенням
крос-кореляцій між векторами – наборами параметрів, що
відповідають цим вузлам. Для побудови мережевих структур для
кожного вузла (тематики) формуються вектори – масиви чисел,
відповідні деяким часовим рядах. В якості прикладу розглядаються
часові ряди, що формуються сервісом Google Books Ngram Viewer.
Кожному року ставиться у відповідність число – кількість появ
поняття в публікаціях, які охоплюються системою Google Books.
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Розмірність цього вектора відповідає кількості років, довжині
інтервалу часу, протягом якого аналізувався масив публікацій.
Мета роботи – представити методику формування,
кластеризації, ранжування вузлів і візуалізації так званих
спрямованих кореляційних мереж, графових структур, зв’язки між
вузлами (поняттями, сутностями) яких відповідають значенням
кореляцій між наборами параметрів, які відповідають цим поняттям.
Для побудови мережі понять, пов’язаних сучасними напрямками
Computer Science, в якості джерел інформації в роботі розглядалися
дані, одержані шляхом звернення до сервісу Google Books Ngram
Viewer. Як приклад розглядається 20 понять за період 1995–2019 рр.
Наведений підхід, на відміну від існуючих, має такі переваги:
інтуїтивні, близькі до реальності правила визначення ваги вузлів
і зв’язків; надійна математична основа кореляційного аналізу; облік
невикористовуваних раніше параметрів, часових рядів динаміки
публікацій, які відповідають сутностям і дозволяють групувати
сутності за тенденціями їх розвитку в часі; об’єктивність і відносна
простота реалізації. Наведена методика може базуватися на даних,
отриманих,
наприклад,
від
систем
контент-моніторингу,
використовуватися в аналітичних системах різного призначення
з метою узагальнення безлічі сутностей без явно виражених зв’язків
між ними.
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SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF PUBLICATIONS DYNAMICS USING
CORRELATION NETWORKS
The article proposes the concept of a correlation network determined by the
dynamics of its appearance in publications and describes the methodology for its
formation, clustering and visualization. The method is demonstrated using data
obtained from the Google Books Ngram Viewer system.
Keywords: correlation network, scientometrics, network structures.
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РЕФЕРАТИВНИЙ ТЕКСТ ЯК СКЛАДОВА
ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ БІБЛІОТЕК
Висвітлено деякі аспекти реферування, зокрема специфіку формування
національних реферативних ресурсів НБУВ. Розглянуто особливості
реферативного тексту як результату наукової обробки документів.
Ключові слова: реферування документів, інформаційна цінність.

За умов входження в цифрову епоху, що нині переживає світова
спільнота в глобальному масштабі, людина не може осягнути навіть
маленької частки того потоку, який щодня проходить різними
інформаційними каналами, адже незважаючи на постійне зростання
обсягів інформації, швидкість її сприймання істотно не змінилася.
З розвитком інформаційних сервісів мережі Інтернет у сфері наукової
комунікації з’являється не просто проблема збільшення наукових
повідомлень, а й певного «інформаційного шуму». Щоб забезпечити
ефективне
використання
нагромадженого
суспільством
інформаційного потенціалу, слід компетентно організувати науковоінформаційну діяльність, забезпечити зручний доступ до наукової
інформації через бази даних, реферативні ресурси, тобто особливої
актуальності набуває аналітико-синтетична обробка документів, але
в більш модернізованому сучасному контексті.
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