
Khai thác dữ liệu sinh học (BioData Mining) 

Thuận lợi cho việc trích dẫn và lập chỉ mục  

BioData Mining là một tạp chí tin học có khả năng truy cập mở, 

được đánh giá ngang hàng. Tạp chí xuất bản các bài báo về tất cả 

các khía cạnh của khai thác dữ liệu, bao gồm cả việc sử dụng dữ 

liệu sinh học và y sinh. Để xem hệ số tác động đầy đủ của nó, hãy 

xem trang web của BioData Mining.  Chỉ số h của nó là một trong 

những thước đo quan trọng nhất để xác định chất lượng của các 

bài báo nghiên cứu. 

Biodata Mining là một tạp chí tin học mở, được 

đánh giá ngang hàng, truy cập mở  
Mục đích của BioData Mining là xuất bản các bài báo về các kỹ 

thuật khai thác dữ liệu mới, bao gồm các kỹ thuật mới xử lý trước 

và sau. Nó cũng bao gồm các bài báo chứng minh tính hợp lệ của 

các thuật toán khai thác dữ liệu.  BioData Mining giải quyết khoảng 

cách bắc cầu giữa khoa học máy tính và sinh học, bằng cách xuất 

bản các bài báo thúc đẩy các lĩnh vực khám phá và phân tích kiến 

thức. Chính sách bình duyệt mở của tạp chí khuyến khích  sự tương 

tác và hợp tác giữa các nhà nghiên cứu.  

Tạp chí là truy cập mở và nội dung của nó có sẵn miễn phí cho mọi 

người đọc. Khai thác dữ liệu sinh học được xuất bản bởi Springer 

Nature và có Hệ số tác động là 2,522.  Ngoài ra, nó có chỉ số h là 

30, đo lường năng suất và tác động của trích dẫn.  ISSN của tạp chí 

là 17560381, là số xuất bản nhiều kỳ được quốc tế công nhận.  Bài 

dự thi có thể thuộc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến tin học, từ di 

truyền học và sinh lý học đến tâm lý học và hóa học.  

Tạp chí nhận bản thảo ở mọi thể loại liên quan đến tin học.  BioData 

Mining cho phép các tác giả xuất bản bộ dữ liệu lớn, bao gồm các 

hình minh họa màu và hình ảnh chuyển động.  Tạp chí cũng định 

dạng và phân phối dữ liệu ở định dạng mà phần mềm khác có thể 

đọc được. Hơn nữa, các tác giả giữ bản quyền của họ đối với các 



bài báo của họ và có thể tự do sao chép và phổ biến tác phẩm của 

họ. Các bài báo cũng được xuất bản dưới dạng toàn văn cũng như 

ở định dạng PDF. 

BioData Mining xuất bản các bài báo có thể truy cập vĩnh v iễn trên 

web. Bởi vì quyền truy cập mở của nó, những bài báo này là miễn 

phí và dễ dàng tiếp cận với công chúng.  Miễn là chúng là nguyên 

bản và không sao chép, các bài báo trong Khai thác dữ liệu sinh 

học có thể truy cập miễn phí trên Internet.  Điều này giúp bạn có 

thể chia sẻ kiến thức mà nó có. Nó cũng thúc đẩy sự hợp tác giữa 

các nhà nghiên cứu. Có rất nhiều dự án nghiên cứu và cơ hội hợp 

tác, vì vậy các tác giả được khuyến khích gửi tác phẩm của họ cho 

BioData Mining. 

BioData Mining xuất bản các bài báo về tất cả các 

khía cạnh của khai thác dữ liệu 
BioData Mining là một tạp chí truy cập mở đăng các bài báo thuộc 

nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Các bài báo trong tạp chí này được 

trích dẫn nhiều và được khuyến khích cho các mục đích trích dẫn 

và lập chỉ mục. Tên viết tắt BDm được tạp chí khuyến nghị và 

được tiêu chuẩn hóa để đáp ứng các yêu cầu của ISO 4 (Số sê -ri 

tiêu chuẩn quốc tế), quy định một hệ thống thống nhất cho các tên 

xuất bản nhiều kỳ. BioData Mining xuất bản các bài báo thuộc 

nhiều lĩnh vực, bao gồm dữ liệu y tế, khoa học và kinh doanh.  

BioData Mining là một tạp chí truy cập mở, được đánh giá ngang 

hàng về tất cả các khía cạnh của khai thác dữ liệu.  Tạp chí chấp 

nhận các bản thảo trong tất cả các giai đoạn nghiên cứu và phát 

triển, từ tạo giả thuyết đến thực hiện.  Tạp chí xuất bản cả các 

thuật toán khai thác dữ liệu truyền thống và mới lạ.  Tạp chí cũng 

xuất bản các bài báo bằng phần mềm mã nguồn mở.  Mục tiêu của 

nó là xuất bản nghiên cứu ban đầu trong một diễn đàn thúc đẩy 

nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này.  

Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu đã sử dụng 

phân tích tần suất cụm từ khóa, phân tích trọng tâm, phân tích cụm 



từ và phân cụm để xác định xu hướng khai thác dữ liệu.  Nghiên 

cứu này cho thấy rằng có một xu hướng chung trong việc khai thác 

dữ liệu cho các ứng dụng y sinh. Trong một nghiên cứu riêng biệt, 

các nhà nghiên cứu đã đánh giá tác động của các kỹ thuật khác 

nhau đối với sức khỏe và hạnh phúc của con người.  Họ kết luận 

rằng các phương pháp có ảnh hưởng nhất là phân tích tần suất 

cụm từ khóa, phân tích trọng tâm và phân cụm từ khóa. 

Cộng đồng nghiên cứu về sinh trắc học có một vai trò quan trọng 

trong việc xác định các giới hạn trong một lĩnh vực nghiên 

cứu. Công bố của nó trong các hội nghị hàng đầu là cần thiết cho 

sự phát triển của cộng đồng nghiên cứu khai  thác dữ liệu. Nghiên 

cứu này nhằm phân tích cấu trúc trí tuệ của việc khai thác dữ liệu 

dựa trên các bài báo được công bố tại các hội nghị.  Các kết quả 

được mong đợi sẽ cung cấp thông tin cho nghiên cứu về các kỹ 

thuật khai thác dữ liệu và các lĩnh vực mà  chúng làm nền 

tảng. Nghiên cứu này dựa trên nghiên cứu được công bố trên các 

tạp chí và hội nghị hàng đầu. 

BioData Mining bao gồm dữ liệu sinh học và y 

sinh chuyên nghiệp 
Tạp chí có chỉ số h là 30 và được khuyến nghị cho các mục đích 

trích dẫn, lập chỉ mục và tham khảo. Tạp chí cũng đáp ứng các tiêu 

chí thiết yếu của ISO 4, một tiêu chuẩn mô tả một hệ thống thống 

nhất cho các đầu sách xuất bản nhiều kỳ.  Các bài dự thi được hoan 

nghênh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.  Bài viết này thảo luận về 

những ưu điểm của Khai thác dữ liệu sinh học (BioData Mining) cho 

mục đích trích dẫn và lập chỉ mục. Hơn nữa, bạn có thể tìm thêm 

thông tin về tạp chí bằng cách kiểm tra các liên kết sau.  

Cộng đồng khoa học đang tạo ra một lượng lớn dữ liệu sinh học và 

y sinh. Trong khi các bộ dữ liệu này có khối lượng lớn, giá trị của 

chúng bị giới hạn bởi khả năng phân tích chúng.  Mặc dù phân tích 

dữ liệu sinh học đã tiến bộ đáng kể trong vài năm qua, nhưng nó 

vẫn có xu hướng tập trung vào các nhiệm vụ khai thác dữ liệu cốt 

lõi hơn là khám phá kiến thức. Điều này hạn chế sự phát triển của 



hiểu biết sinh học mới. Bài viết này tập trung vào các ứng dụng 

khai thác dữ liệu sinh học quan trọng nhất, cũng như một số xu 

hướng mới nổi. 

Trong nghiên cứu y sinh hiện đại, dữ liệu chuyên nghiệp đang được 

tạo ra. Bằng cách phân tích và diễn giải các bộ dữ liệu này, chúng 

ta có thể tạo ra các mô hình dự đoán, khám phá các dấu hiệu phân 

tử quan trọng và khám phá các mục tiêu điều trị mới.  Nhưng vấn đề 

của việc phân tích dữ liệu như vậy đòi hỏi các kỹ  năng lập trình 

phức tạp. Vì mục đích này, chúng tôi đã phát triển SIMON, một 

phần mềm mã nguồn mở mô-đun cho phép các nhà nghiên cứu phi 

kỹ thuật áp dụng hơn 180 thuật toán máy học hiện đại nhất.  

Tác giả của cuốn sách là Tiến sĩ Jason Ritchie, Giáo sư Di truyền 

học, Giám đốc Trung tâm Tin sinh học Phiên dịch tại MIT.  Các mối 

quan tâm nghiên cứu của ông bao gồm khám phá các gen nhạy 

cảm với bệnh tật và tích hợp bộ gen với hồ sơ sức khỏe điện 

tử. Chuyên môn của ông nằm trong việc phát triển các công cụ tin 

sinh học mới để phân tích dữ liệu lớn chiều cao, cũng như trong 

lĩnh vực dược lý học. 

BioData Mining có ISSN 
Tạp chí Khai thác dữ liệu sinh học có số ISSN là 17560381. Tạp 

chí này được khuyến nghị cho các mục đích tóm tắt, tham khảo và 

trích dẫn. Tạp chí cũng đáp ứng các tiêu chuẩn do ISO 4 đặt ra: 

một hệ thống thống nhất cho các đầu sách xuất bản nhiều 

kỳ. Phạm vi của tạp chí rất rộng. Các bài dự thi có thể thuộc nhiều 

lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Số liệu này có thể được sử dụng 

để ước tính tác động và năng suất của một ấn phẩm. 

Tạp chí này xuất bản các bài báo về Phương pháp luận, Nghiên 

cứu, Báo cáo ngắn và Phần mềm.  Các bài báo đăng trên BioData 

Mining được xuất bản trực tuyến.  Quy trình đánh giá ngang hàng là 

quy trình điện tử. Các bài báo được tạo tự động từ các tệp đã 

gửi. Sau khi được chấp nhận, các bài báo được xuất bản với trích 

dẫn cuối cùng và có sẵn ở định dạng PDF và các phiên bản web 



hoàn toàn có thể duyệt được. Nó cũng có một kho lưu trữ trực 

tuyến toàn diện của tất cả các bài báo đã xuất bản . 

BioData Mining có chỉ số h là 30 
BioData Mining có chỉ số h (chỉ số h) là ba mươi.  Chỉ số h là một 

thước đo được sử dụng để đánh giá tác động của các ấn phẩm của 

nhà nghiên cứu. Nó được tính dựa trên số lượng bài báo có cùng 

số trích dẫn. Ví dụ: nếu BioData Mining có chỉ số h là 30, điều đó 

có nghĩa là tác giả của nó đã xuất bản ba mươi bài báo với cùng 

số lượng trích dẫn. 

Chỉ số h là một thước đo đáng tin cậy về tác động của một nhà 

khoa học cá nhân trong các ấn phẩm khoa học.  Nó được coi là 

thước đo đáng tin cậy nhất về tác động của một nhà khoa học cá 

nhân. BioData Mining có chỉ số h cao là 30, tương đối cao, nhưng 

vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước.  Các nhà nghiên cứu 

được khuyến khích sử dụng chỉ số h như một chỉ số về tác động 

khoa học của họ. Bằng cách này, có thể xác định được năng suất 

của tác giả mà không lo bị đạo văn.  

BioData Mining là một tạp chí truy cập mở tập trung vào tất cả các 

khía cạnh tính toán của việc khám phá kiến thức từ các bộ dữ liệu 

sinh học lớn. Các biên tập viên của nó nhằm mục đích thúc đẩy 

các đánh giá mang tính xây dựng, đồng thời tăng cường những lời 

chỉ trích. Ngoài việc xuất bản các bài báo nghiên cứu chất lượng 

cao, BioData Mining cung cấp cho người đăng ký danh sách các 

lĩnh vực chủ đề và cảnh báo họ về những phát triển mới. Các biên 

tập viên của nó mong được sự đóng góp của bạn.  Chúng tôi hy 

vọng bạn sẽ cân nhắc đăng ký BioData Mining.  Tất cả các bài báo 

được xuất bản bởi BioData Mining sẽ có sẵn trong PubMed Central 

và các kho lưu trữ khác trên toàn thế giới. 

Chỉ báo thư mục gốc của Hirsch xem xét quyền tác giả, nhưng cơ 

chế này yêu cầu tính toán đệ quy của toàn bộ mạng trích dẫn.  Điều 

này là không tốt đối với các nhà nghiên cứu cơ sở, và do đó, 

chúng tôi đề xuất một cơ chế thay thế dựa trên tỷ lệ các trích dẫn 

được quy cho mỗi tác giả. Do đó, đề xuất của Hirsch không phải là 



chỉ số sinh trắc học duy nhất có chỉ số 30. Chỉ số h được coi là tiêu 

chuẩn vàng của đầu ra khoa học và là nền tảng cho khoa học và 

nghiên cứu. 

 


