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У цій роботі розглядаються мережі вчених, в яких враховуються не 

тільки відносини співавторства, але й тематична близькість 

наукових інтересів. Особливість наведеного підходу полягає в 

урахуванні дескрипторів тематик, які приписують собі окремі 

автори. Змістовна кореляція тематик визначає вагу зв‘язку між 

вченими у мережах, що розглядаються. При реалізації цього підходу 

застосовується спеціальний алгоритм сканування ресурсів 

наукометричного сервісу для одержання репрезентативного набору 

авторів або співавторів як основи (вузлів) мережі. Для створення 

програмної реалізації запропонованих підходів і методів 

використовується мова програмування Perl, а також засоби 

програмного забезпечення для аналізу та візуалізації графів  Gephi. 

Ключові слова: Мережа Вчених, Наукометричний Сервіс, 

Зондування Інформаційної Мережі, Дескриптори Тематик, 

Кластерний Аналіз, Кібербезпека.  

Постановка проблеми 

На цей час актуальною є задача вибору експертних груп, 

прогнозування [1] спільної роботи вчених в різних галузях, зокрема, 

в сфері кібербезпеки. Якщо враховувати відношення співавторства 

та/або спільних інтересів різних вчених, то можна сформувати 

мережі, які можна використовувати для рішення цієї задачі. 

Метою даної роботи є представлення нового підходи до побудови 

мережі вчених шляхом зондування наукометричних сервісів. 
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Пропонується методика формування  і подальшого дослідження 

мережі вчених шляхом цілеспрямованого зондування 

наукометричних мереж. Під зондуванням мереж розумітимемо 

вибірку невеликого обсягу найважливішого змісту з великих мереж, 

які з технологічних причин не підлягають повному скануванню [2]. 

Існують різні методики формування мереж вчених, зокрема, мереж 

співавторства.  

У багатьох сучасних  дослідженнях мереж застосовуються 

механізми їх моніторингу, після чого робляться висновки щодо 

топології таких мереж. У роботі [3] показано, що цей підхід є 

хибним. Отримані в результаті моніторингу образи первинних 

мереж, частково відображаючи їх властивості, найчастіше суттєво 

відрізняються. Властивості цих образів суттєво залежать від 

алгоритмів, за якими здійснюється моніторинг.   

Алгоритм  

Зондування опорної інформаційної мережі здійснюється за таким 

алгоритмом: 

Крок 1. Вибирається базовий дескриптор, який визначається як 

базовий для зондування (спочатку, у найпростішому випадку 

вибирається один вузол – cyber security). 

Крок 2. Для обраного дескриптора/дескрипторів засобами 

наукометричного сервісу є всі вчені – автори, які приписали собі ці 

дескриптори. Автор розміщуються у відсортованому порядку – на 

початку показуються автори з найбільшими цитуваннями. Для 

побудови мережі шляхом зондування розглядаються автори зі 

значенням цитування не менше 10 000.  

Крок 3. Складається перелік дескрипторів від знайдених авторів, 

що відповідають первинній темі cyber security. Зокрема, на перших 

сторінках авторів по першому дескриптору знаходяться такі 

дескриптори, як access control models architectures, secure cloud and 

IoT computing, Wireless Security, Network Security, Intrusion Detection, 

Deception Detection, Cloud Forensics access control тощо. 

Крок 4. Для кожного з авторів розглядаються їх співавтори також 

із значенням цитування, не менше 10 000. З цих співавторів як вузли 

мережі розглядаються ті вчені, дескриптори яких близькі до 

первинної тематики cyber security. Таким чином, були знайдені такі 

дескриптори, як Network Security, Computer Security, Data breach 

analysis, Cyber crime investigation, IT Security, Security and Privacy 

тощо. 
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Крок 5. Для всіх обраних дескрипторів вибираються автори, яким 

ці дескриптори приписані. Якщо список авторів зі значенням 

цитування, більшим за 10 000, для всіх вибраних дескрипторів 

вичерпано, то процес завершується. В іншому випадку здійснюється 

перехід до кроку 2. 

Вагове значенням зв'язків, яке ставиться у відповідність між 

вузлами-авторами в мережі, дорівнює загальній кількості спільних 

дескрипторів. Якщо існує відношення співавторства, то до ваги 

зв'язків між вузлами додається деяка константа (експертна оцінка – 

число 5).  

На Рис. 1 наведено фрагмент мережі вчених у галузі 

кібербезпеки. Мережа має високу зв'язність та явно виражені 

кластери. 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент мережі вчених 

Висновки 

Запропоновано та реалізовано підхід до формування мереж вчених у 

рамках предметної галузі кібербезпеки, обмежувальними 
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елементами якого є деякі маркери знань (дескриптори), заздалегідь 

задані вченими як учасниками проекту Google Scholar. 

Слід зазначити принципову відмінність запропонованої моделі 

автоматичного формування мереж від існуючих, які базуються на 

безпосередній участі експертів. У межах цього дослідження для 

побудови мережі в якості числових значень відношень між ученими 

використовується змістовна кореляція базових дескрипторів. 

Програма зондування мережі використовує знання, закладені 

авторами, таким чином експертне середовище у цьому випадку 

суттєво розширюється. 

Модель застосовувалась для сфери кібербезпеки в рамках сервісу 

Google Scholar, але запропонований підхід можна використовувати і 

для інших наукових галузей, або для інших наукометричних сервісів. 
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