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Анотація 

Проведено збір та обробку даних за профілями науковців в Google Scholar. Встановлено відповідність між 

їхніми напрямками дослідження, та проведено візуалізацію за допомогою програми Gephi, що дозволяє 

побудувати карти науки за профілями науковців. 
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Abstract 

A data collection for scientists profiles in Google Scholar. Established correspondence between their areas of study 

and conducted visualization using Gephi, allowing you to build maps of science for scientists profiles. 

Keywords: visualization, scientific network, map of science, Google Scholar. 

 

Вступ 

Візуальна інформація великої кількості даних краще сприймається і дозволяє швидко і ефективно 

зрозуміти її. Фізіологічно, сприйняття візуальної інформації є основною для людини [1]. Є численні 

дослідження, які підтверджують, що в 60 000 разів швидше сприймається візуальна інформація в 

порівнянні з текстовою. Візуалізація інформації спрямована на створення підходів до передачі 

абстрактної інформації в інтуїтивно зрозумілі способи. 

Подімним дослідженням стали відомі своєї новаторською роботою в художній та соціальної 

візуалізації даних Фернанда Вієгас і Мартін Ваттенберг. Вони представляють дослідницьку групу, 

яка займається візуалізацію даних Google. Вони заснували області соціального аналізу даних і були 

творцями "Many Eyes". У своїй новій роботі за допомогою новий можливостей броузерів Chrome, 

Firefox та програмування у JavaScript, вони розробили інтерактивну, анімовану, дуже гарну карту 

США, на якій показані усі вітрові потоки країни (одразу видно де можна робити електричні вітрові 

станції). Їх робота була показана в музеях по всьому світу, і допомогла перетворити візуалізацію на 

художню практику [2]. 

Мета моєї робити є розробка  візуалізації прихованих відношень за профілями науковців в Google 

Scholar. Дана розробка надасть можливіть зробити аналіз сайту Google Scholar по напрямках 

дослідження науковців у простій та читабельній формі для розуміння. 

 

1. Постановка задачі та ідея дослідження 

Візуалізація даних – це наочне представлення масивів різної інформації. Задача полягає в тому, 

щоб  візуалізувати приховані відношення за профілями науковців в Google Scholar. Це дозволить 

оцінити напрямки дослідження науковців, та зробити статистику інтересів чим зацікавленні 

дослідники. Крім того, наявність даних є необхідною умовою для візуалізації. Під час візуалізації 

можна вирішити задачі аналізу сайту Google Scholar по профілях науковців.  

З пошукової система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін 

Google Scholar було імпортовано базу даних по профілях науковців [3]. База даних склала 831 

науковців. 

Для візуалізації даних повинно бути дві таблиці: nodes и edges. 

Таблиця nodes повинна містити колонки: 

 id – номер вершини; 

 label – позначка або позначення вершини; 

 соunt – кількість. 

Для таблиці edges колонки наступні: 

 source – id початкової вершини; 

 target – id кінцевої вершини; 

 weight – вага ребра; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F


 type – орієнтований, неорінтваний. 

 

2. Приклад візуалізації 

Підготовка даних  
Формуємо та посилаємо на сервер запит, щоб отримати дані по науковцях, а саме їх напрямки 

дослідження. Зберігаємо у файл (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Файл даних початкових 

 

Обробка даних за допомогою програми, що написана на мові програмування C#: створення файлу 

«nodes.сsv» та створення  файлу «edges.сsv» (рисунок  2). 

 

 
Рисунок 2 – Файл вузлів та ребер 

 

Візуалізація за допомого Gephi 

Візуалізація даних проходить у декілька етапів: 

 Імпорт даних у «лабораторію даних».   

 Обробка даних (рисунок 3).  



 

 
Рисунок 3 – Результат оброби даних 

 

 Перегляд графу (рисунок  4 - 5). 

 



 
Рисунок 4 – Результат візуалізації даних 

 



 
Рисунок 5 – Результат візуалізації даних 

 

Висновок 

Проведено збір та обробку даних за профілями науковців в Google Scholar. Встановлено 

відповідність між їхніми напрямками дослідження, та проведено візуалізацію за допомогою програми 

Gephi, що дозволяє побудувати карти науки за профілями науковців. 
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