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نتایج مقدمه / خلاصه
طراحی و توسعه پایگاه داده و دانشنامه مجلس شوراي اسلامی: 

مجلس شوراي اسلامی یکی از ارکان مهم جمهوري اسلامی ایران است. •
کسب اطلاعات در مورد مجلس در حال حاضر تنها از طریق صورت جلسات •

منتشر شده در سایت مجلس ممکن است. 
ایجاد زیرساختی براي ذخیره داده مجلس شوراي اسلامی به صورت منسجم و •

یک پارچه براي گسترش دانش در مورد مجلس شوراي اسلامی براي برطرف 
کردن نیاز به اطلاعات امري ضروري است. 

است. براي این کار باید بدانیم ارکان اصلی مجلس کدامند و روند کاري مجلس چگونه •
با بررسی قانون اساسی و مطالعه در مورد مجلس پایگاه دادهاي براي آن طراحی •

کردهایم 
دادههاي صورت جلسات پردازش شدهاند و اطلاعات لازم از آنها استخراج شده •

است 
چهارچوبی براي نگهداري دادههاي مجلس به صورت منظم و مرتبط ایجاد شده •

است.

دادههاي اولیه سندهاي صورت جلسات مجلس و سایر سندهاي منتشر شده توسط •
مجلس اند. 

قدم اول مشخص کردن ارکان اصلی مجلس است که شامل ریاست مجلس، هیئت رئیسه •
مجلس، کمیسیونها و احزاب و خود نمایندگان است. 

 کارهاي مجلس شامل بررسی طرحها و لوایح، سوال از اعضاي قوه مجریه، استیضاح قوه •
مجریه و تذکر و نطق است. 

بر حسب این دادهها طرح اولیه پایگاه داده مجلس ایجاد شده است. •
در این طرح، کلیه محدودیت ها در نظر گرفتهشدهاند. محدودیتهایی مانند: •

یک نماینده ممکن است در دورههاي مختلف و غیر متوالی به نمایندگی مجلس •
درآمده باشد 

یک نماینده ممکن است در دورههاي مختلف از حوزههاي متفاوتی نمایندگی •
کردهباشد 

هر حوزه ممکن است در طول زمان دچار تغییرات یا چند قسمتی شدهباشد یا تعداد •
نمایندگان آن عوض شده باشد 

 و … •

طرح نهایی به صورت زیر است: •

مطالب صورت جلسات پردازش شدهاند و بر حسب عناوین درج شده در فهرست بخش •
بندي شدهاند. 

 با مقایسه این فهرست با یک رشته از لغات از پیش تعیین شده، موضوعات مهم مطرح •
شده در جلسه مشخص شده است.  

پس از آن مظالب در یک فایل قرامتنی قرار گرفتهاند و بر حسب کلمات مهم به هم مرتبط •
شدهاند. 

در نتیجه، چهارچوبی ایجاد کردیم که بتواند اطلاعاتی را از دل متن نوشته شده براي انسان •
استخراج کند و آن را نظاممند کند و در قالب قابل درك براي انسان نمایش دهد و به طور 
یکپارچه و گویا تمام اطلاعات موجود در مورد مجلس شوراي اسلامی را در اختیار مخاطب 

قرار دهد.

جمع بندي

 در گام نخست ما بررسی مجلس و قوانین مربوط به آن بود. قوانین بررسی شدند و سازوکار 
مجلس مشخص شد و در ساختار شیگرا قرار دادهشد. سپس متن صورت جلسات و سندها بر 
حسب این ساختار پردازش شد و دادهها استخراج شدند و در قالب فایلهاي یکپارچه فرامتنی 
قرار گرفتند و به صورت دانشنامهاي از دادههاي مجلس در آمدند و در نهایت چهارچوبی براي 
مدیریت دادههاي مجلس شوراي اسالمی تولید شد، که مسیر را براي اضافه کردن داده در 

آینده هموار میکند. 
در این ساختار، داده خام به صورت دانش طبقهبندي شدهاي در میآید، که دادههاي 

مرتبط را در کنار هم قرار میدهد، و کسب دانش را براي مخاطب عام ساده میکند.
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