Deja vu
กระบวนการพื้นฐานของ Deja vu
บทความที่มีความเหมือนกันสูง พรอมที่จะนําเขาสู Déjà vu มาจาก 3 ชองทาง คือ
-

eTBLAST แตเดิมทีมงานเลือกสุมตัวเอยางบทความจาก PubMed นํามาประมวลผลดวย eTBLAST โดย
ใช Title และ Abstract เปน Key word เพื่อหาความเหมือนกันกับบทความอื่น ซึ่งตอมาพบวา 75% ของคู
บทความที่เหมือนกัน อยูในสวนที่ฐานขอมูล PubMed จัดไวเปน “Related Articles” ดังนั้น กระบวนการจึง
ปรับไปใชการเลือกบทความที่ใกลเคียงที่สุดของ Related Articles (The topmost “Related Articles”) มา
ประมวลผลโดย eTBLAST เทียบกับบทความขางเคียงของตัวมันเอง

ดวยวิธีการเชนนี้ ทําใหทีมงาน

สามารถประหยัดเวลา จากการสุมบทความของ PubMed ที่มากกวา 17 ลานบทความ และแตละบทความใช
เวลาประมวลผลประมาณ 40 วินาที ไปไดอยางมาก ซึ่งหากวิเคราะหแบบเดิม จะตองใชเวลาถึง 10 ป เหลือ
เพียง 10 วัน และไดบทความที่มีความเหมือน จํานวน 74,777 บทความ ซึ่งนําเขาในฐานขอมูล เพื่อรอการ
วิเคราะหตามขั้นตอนตอไปโดยทีมงานเรียบรอยแลว
- Manual detection
-

Submitted (form users) ตามแบบฟอรม ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1
ชมพูนุช บุญญวรรณ: Plagiarism

หนา 1

Déjà vu Searching

-

ที่ URL : http://spore.swmed.edu/dejavu คือหนา Home ของฐานขอมูล คลิกเลือกที่ Browse (รูปที่ 2)

รูปที่ 2
-

ฐานขอมูลประกอบดวยขอมูลใน 2 ตาราง คือ Entries และ Articles สําหรับบทความที่ผานกระบวนการ
ของ eTBLAST และ การวิเคราะหจะอยูในตาราง Entries (รูปที่ 3)

รูปที่ 3
ชมพูนุช บุญญวรรณ: Plagiarism

หนา 2

-

ในตาราง Entries ประกอบดวยขอมูลของบทความคูที่เหมือนกัน จํานวน 74,777 บทความ พรอมรายละเอียด
ขอมูลจากการวิเคราะห และชองวางสําหรับใสคําคนเมื่อตองการสืบคนขอมูล (รูปที่ 4)

รูปที่ 4
1

Query Box

ชองวางสําหรับใสคําคนเมื่อตองการสืบคนขอมูล โดยคําคนอาจเปน ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผูแตง

(Author) ชื่อวารสาร (Journal) ก็ได

2

Detailed Search

ใชสําหรับสืบคน เมื่อตองการคนหาดวยคําคนหลายแบบ ซึ่งมีใหเลือกใช ดังนี้ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5
ชมพูนุช บุญญวรรณ: Plagiarism

หนา 3

รายละเอียดขอมูลของแตละคูบทความ คือ Earlier Article, Later Article, Lag (ระยะเวลาเปนเดือน ระหวาง
การตีพิมพของบทความแรกและบทความหลัง) , Language, Identity, Sim. Score, Ratio, Share author,
Classification, Modified date

3

สําหรับ Classification ของบทความใน Déjà vu แบงออกเปน 6 แบบ โดยมีจํานวนบทความในแตละแบบ ดังนี้ (รูปที่ 6)

Entry type

Count

DISTINCT

1452

DUPLICATE

2098

ERRATUM

191

NO ABSTRACT

16

SANCTIONED

1689

UNVERIFIED

68850

UPDATE

481

TOTAL

74777

รูปที่ 6
4

Display options สําหรับใชเปนทางเลือกในการแสดงผล โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขตามที่ตองการ
ได เชน
-

Duplicate SA (Duplicate with shared authors)

-

Duplicate DA (Duplicate with no shared authors)

-

DISTINCT ( Display only entries classified as distinct and unique work)

-

DUPLICATE ( Display only entries classified as duplicates)

-

UNVERIFIED ( Display only entries that have yet to be classified)

‐

Journals (SJ/DJ) : Display only entries that have same Jr. or different Jr. เปนตน

รูปที่ 7
ตาราง Articles สําหรับใชขอมูล pmid , database และ reference ของบทความในฐานขอมูล Déjà vu
eTBLAST Searching

ชมพูนุช บุญญวรรณ: Plagiarism

หนา 4

-

ที่ URL : http://invention.swmed.edu/etblast คือ หนา Homepage ของโปรแกรม คลิกที่ eTBALST (รูปที่ 8)

รูปที่ 8
-

ใสคําคนลงในชอง Input your text ดวย Title หรือ Author หรือ Abstract หรือในกรณีมี Text file อยูแลว
สามารถ Upload ขึ้นมาสืบคนไดทันที โดยใชชอง Upload a “text only” file จากนัน้ คลิก Search (รูปที่ 9)

รูปที่ 9
-

eTBLAST ใชเวลาในการประมวลผลครั้งหนึ่งๆประมาณ 1-2 นาที (รูปที่ 10)

ชมพูนุช บุญญวรรณ: Plagiarism

หนา 5

รูปที่ 10

ผลการประมวลผลโดย eTBLAST (รูปที่ 11)

รูปที่ 11

ชมพูนุช บุญญวรรณ: Plagiarism

หนา 6

โปรแกรมจะแสดงคาตางๆ ที่ใชบงชี้ความเหมือน เชน Score , self score , Z-score ตามลําดับจากมากไปนอยของ
บทความที่พบ นอกจากนี้โปรแกรมยังใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสืบคน เชน
-

Visualize Pair wise Comparisons

-

Find an Expert in this Field

-

Find a Journal for your Manuscript

-

View the Publication History of this Topic

ชมพูนุช บุญญวรรณ
หองสมุดคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ธันวาคม 2551
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ชมพูนุช บุญญวรรณ: Plagiarism

หนา 7

