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آن الزم  تبعبهرسد و آنالین به فروش می صورتبهکتاب از طریق اینترنت و  ازجملهبسیاری از کاالها امروزه : چکیده

تر شود تا تصمیم خریدش آگاهانه و هوشمندانهتری در ارتباط با کاال در اختیار مشتری قرار داده است اطالعات دقیق

یکی از دهد. ها را برای خرید آنالین در اختیار کاربران قرار میاست که اطالعات کتاب یتیساوبباشد. سایت آمازون، 

از این  آگاهیهای مربوط به موضوع اصلی است. از سایت آمازون مشخص نبودن زیرشاخه کتاب در انتخابمشکالت 

کند. در این تحقیق تالش گردیده ی مییارخرید بهتر  جهیدرنتو  ترهوشمندانهخریداران را در انتخاب  هاموضوع ریز

و زیر موضوعات  یبندطبقهبندی و های خوشهاز سایت آمازون و با استفاده از روش شدهاستخراجهای تا با داده

موضوعات مرتبط  ینیبشیپمدلی جهت  تیدرنهانمونه استخراج و  عنوانبه وکارکسبمرتبط با هوشمندی های حوزه

های مرتبط با هوشمندی با ارائه عنوان و مقدمه کتاب ،ینیبشیپ. با استفاده از مدل ارائه گردد وکارکسببا هوشمندی 

دهد هفت خوشه مرتبط با هوشمندی نتایج تحلیل نشان میگردد. میبینی مرتبط با کتاب پیش موضوع ریز وکارکسب

و مصورسازی، رفتار سازمانی، مدیریت فرآیندها و دانش،  وکارکسببه ترتیب ابزارهای هوشمندی  وکارکسب

 همسایه ترینیکنزددرخت تصمیم و  تیدرنها. استو پایگاه داده  یکاومتنهای پشتیبانی تصمیم، رهبری، سیستم
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 مقدمه

 مؤسساتها و تمام صنایع، سازمان باًیتقردر حال افزایش است.  یاندهیفزاها با نرخ امروزه حجم داده

های دیجیتالی، حجم زیادی متن در قالب کتابخانه نمایند.ها خود را ذخیره میالکترونیکی داده صورتبه

ها از طریق اینترنت در جریان های اجتماعی و ایمیلها، شبکهمخازن و سایر اطالعات متنی مانند وبالگ

شوند باور داری میمتنی نگه صورتبهدرصد از اطالعات  80ازآنجاکه باالی  . ) 2012Sagayam(ند هست

 کهازآنجا. (Gupta and Lehal 2009)  باشدارزش تجاری بالقوه باالیی داشته  یکاومتنبر آن است که 

جهت تحلیل  یکاومتنهای است،  روش فرساطاقتدستی کاری  صورتبهپردازش این حجم عظیم داده 

های زبان طبیعی با متن یکاومتن. (1395) پرئی و حمیدی  است ازیموردن افتهیساختار ناین اطالعات 

 .(Weiss et al. 2010) دشونذخیره میاریافته و بدون ساختار های نیمه ساختمرتبط است که در فرمت

 ,Liao) ها کاربرد داردتنی بر وب و سایر حوزهبهای مصنعت، دانشگاه، برنامهدر  کاویمتنهای تکنیک

Chu and Hsiao 2012)های مبتنی بر وب مانند موتورهای جستجو، سیستم مدیریت روابط با . برنامه

 3های اجتماعیتحلیل شبکه، 2، تشخیص تقلب1محصول شنهادیپها، تحلیل مشتریان، فیلتر کردن ایمیل

، 6، تحلیل احساسات5ها، استخراج ویژگی4برای عقیده کاوی کاویمتنکه از  هستندهایی حوزه ازجمله

یا تحلیل متن به کاربرد  کاویمتن .) .2016Talib et al( نمایداستفاده می 8و تحلیل روند 7ینیبشیپ

. (Kumar 2016) اشاره دارداز مستندات  یامجموعههای مختلفی برای استخراج اطالعات مفید از تکنیک

های از پایگاه داده توجهجالبالگوهای  افتنیدردر است که سعی  یکاودادهای از حوزه شاخه کاویمتن

وسیله رایانه از منابع مکتوب مختلف، به اطالعات جدید یا استخراج خودکار اطالعاتبزرگ دارد که کشف 

های متنی و کشف هوشمند متن، کاوش داده لیوتحلهیتجزکه تحت عناوین  کاویمتن. شودیم ریپذامکان

 یهیبد ریغو  توجهجالبو دانش اطالعات طورکلی به فرآیند استخراج ، بهشودیمدانش از متون نیز شناخته 

 .(Gupta and Lehal 2009)  داز متن بدون ساختار اشاره دار

محصوالت نو یا  www.amazon.com سایتوبیک فروشگاه آنالین است که از طریق  آمازون

فروشی دنیا شناخته ترین کتاببزرگ عنوانبهگاه آمازون نماید. وبرا به مشتریان خود عرضه می دومدست

برای  تیساوبهایی که در این زدن و مطالعه نسخه الکترونیکی اغلب کتابشود که در آن امکان ورق می

 ریزها یا ها مشخص نمودن زیر حوزهیکی از مسائل در انتخاب کتاب است، وجود دارد. شدهگذاشتهفروش 

اصلی کتاب است که جهت دستیابی به این نوع اطالعات الزم است خواننده  موضوعمرتبط با  موضوعات

در سایت آمازون با وارد نمودن  مثالعنوانبه قرار دهد. یموردبررسهای کتاب را یا حتی فصلمقدمه و 

                                                           
1.Product suggestion analysis 

2.Fraud detection 

3.Social media analytics 

4.Opinion mining 

5.Feature extraction 

6.Sentiment 

7.Predictive 

8.Trend analysis 
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این کلمه را دارند و در محتوا ممکن است به  ،هایی که در عنوانکلیه کتاب 1وکارکسبعنوان هوشمندی 

پرداخته باشند برای کاربر لیست شوند.  2یار، یا سیستم تصمیمیکاودادههای مختلفی چون زیر حوزه

های مرتبط با هوشمندی از زیر حوزه هدف کاربر از این جستجو یافتن کتابی در زمینه انباره داده، کهیدرحال

مشکلی . دیآینمکه استخراج این زیر حوزه جز با بررسی مقدمه و یا محتوای کتاب به دست  است وکارکسب

شود اغلب جزئیات اطالعات آن مواجه هستند کمبود وقت است که باعث می که امروزه اغلب کاربران با

ها . عدم اشراف کامل به اطالعات کتابگیری نمایندکتاب را مطالعه نکنند و تنها بر اساس عنوان تصمیم

ای باشد که مدنظر خریدار شود گاهی خریدها مطلوب کاربران نباشد و مطالب کتاب در حوزهباعث می

ها یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت استخراج موضوعات و تم کاویمتنهای استفاده از تکنیک. ستین

تواند میها ها و تماستخراج این حوزه .استمرتبط با یک موضوع  یهاحوزه ریزجهت استخراج موضوعات و 

های فعال در حوزه تجارت الکترونیک برای تر و به شرکتو آگاهانه ترعیسرگیری به کاربران جهت تصمیم

 افزارنرماستفاده از در این مقاله تالش شده تا با ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایت مشتریان کمک نماید. 

Rapidminer Studdio 7. 5. 003  های مرتبط با حوزه ینیبشیپمدلی جهت  ،کاویمتنهای تکنیکو

هایی که در ابتدا عنوان و مقدمه کتاب استروند انجام کار به این صورت  ارائه گردد. وکارکسبهوشمندی 

هایی چون با استفاده از روشگردید.  یآورجمعاز سایت آمازون هستند  وکارکسبکه مرتبط با هوشمندی 

 یهادادهیروبر ها سازی دادهو آماده پردازششیپها مراحل ها دادهو حذف ایست واژه یابیشهیر

های مرتبط زیر حوزه یبندخوشههای سازی ابتدا با استفاده از روشدر مرحله مدلانجام شد.  شدهیگردآور

کننده مدلی جهت  یبنددستههای شوند و سپس با استفاده از الگوریتماستخراج می وکارکسببا هوشمندی 

که با وارد نمودن مقدمه و دد گرمیارائه  وکارکسبهای مرتبط با موضوع هوشمندی زیر حوزه ینیبشیپ

ها به شود. ارائه این زیر حوزهها و یا زیر موضوعات مرتبط با کتاب به کاربر ارائه میعنوان کتاب زیر حوزه

شده  یدهسازمانزیر  صورتبهساختار مقاله نماید. کاربر در انتخاب کتاب مرتبط با موضوع اصلی کمک می

 است: 

ع در در بخش دوم مروری بر ادبیات موضو. شدای بر پژوهش صورت گرفته ارائه در بخش اول مقدمه

هایت نو در های پژوهش در بخش چهارم یافتهشناسی پژوهش، د. در بخش سوم روششوارائه می این حوزه

 گردد.جهت تحقیقات آتی ارائه می هاشنهادیپو  یریگجهینتدر بخش پنجم 

 

 پیشینه نظری پژوهش
متنی( جهت استخراج )های بدون ساختار فرآیند استفاده از کامپیوتر جهت بررسی و تحلیل داده، کاویمتن

متن، انتقال متن و استخراج دانش است که وری آگرداصلی  گامسهشامل  کاویمتن. فرآیند استاطالعات 

                                                           
1.Business intelligence 

2.Decision Support System (DSS) 
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 ) ,Olorisadeشوندنامیده می 3یکاودادهو  2، استخراج اطالعات1ها بازیابی اطالعاتهر یک از این گام

Brereton and Andras 2017).  استهای زیر شامل گام کاویمتنفرآیند: 

 های از منابع گوناگون در فرمت افتهیساختار نداده  یآورجمعHTML ،متنی ،PDF  و غیره

 .است کاویمتننخستین گام از فرآیند 

 که پاک داده 4هایها جهت تشخیص و حذف ناهنجاریداده یسازآمادهسازی و عملیات پاک-

های غیرضروری متن و عدم وجود ها جهت اطمینان از حذف بخشداده یسازآمادهسازی و 

 .استاطالعات تکراری ضروری 

  شودبیشتر متن بکار گرفته می یسازپاکعملیات پردازش و کنترل که جهت کنترل و. 

 شودیماستفاده جهت تشخیص الگوهای پنهان در متن و کشف دانش که  تحلیل الگو ( Talib  

et al. 2016). 

 یبندطبقه) چندطبقهمتن به دو یا  یبنددستهچون  یمختلفهای شامل فعالیت کاویمتنخاص  طوربه

(، یافتن موضوع متن )استخراج 6متن یبندخوشههای مشابه با یکدیگر )متن یبندگروه(، 5متن

متن و یادگیری ارتباط بین  یسازخالصهموجودیت/مفاهیم(، یافتن احساس متن )تحلیل احساسات(، 

 . ) 2014Truyens( است( 7هاسازی ارتباط موجودیتمدل)های متن موجودیت

های ساختارمند برای مدیریت داده یکاودادهاست با این تفاوت که ابزارهای  یکاودادهمشابه  کاویمتن

بدون ساختار یا نیمه ساختارمند های تواند با مجموع دادهمی کاویمتناست.  شدهیطراحاز پایگاه داده 

بهتری  حلراه کاویمتنهای وب کار کند. درنتیجه، های الکترونیکی، اسناد تمام متنی و پروندهمانند نامه

های با استفاده از داده یکاوداده الش تحقیق و توسعه رویچبه امروز، بیشتر حال تا هاست. بااینبرای شرکت

 کاویمتنو  یکاودادهدر جدول زیر ارتباط میان  .(Weng and Lin 2003)  اندساختارمند متمرکز بوده

 .(1395) پرئی و حمیدی  است شدهانیب

 کاویمتنو  یکاودادهارتباط میان  .1 جدول

 مشخص سازوکارکشف  جستجوی هدف مشخص 

 یکاوداده هابازیابی داده افتهيساختارهای داده

 کاویمتن بازیابی اطالعات های بدون ساختار )متنی(داده

                                                           
1.Information retrieval (IR) 

2.Information Retrieval (IR) 

3.Data mining 

4.Anomalies 
5.Text categorization 

6.Text clustering 

7.Entity relation modelling 
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 شنهادشدهیپ یکاوداده یسازادهیپجهت  2SEMMAو 1DM-CRISP هایشناسیروشکاوی برای داده

به دلیل آنکه تمایز مهم میان داده . استتر محبوب CRISP-DM شناسیروش، است که از میان این دو

برای  CRISP-DM شناسیروشدر فرآیند کشف دانش در نوع داده است  کاویمتنو  یکاودادهبین 

 وکارکسبشامل شش فاز درک  شناسیروش  این. (Miner, et al. 2012) است موردقبولنیز  کاویمتن

سازی، ارزیابی و توسعه داده، مدل یسازآمادهه )بررسی و درک داده(، د)مشخص نمودن هدف(، درک دا

 . (Chapman 2000)  ستا

 است. 5و یکپارچگی اطالعات 4، پردازش اطالعات3اصلی بازیابی اطالعات مؤلفهمشتمل بر سه  کاویمتن

 .(Kumar and Karthika 2014) است شدهدادهدر شکل زیر نشان  کاویمتنکلی  ندیفرآ

 
  (Kumar and Karthika 2014 )  کاویمتنفرآیند  .1شکل 

هایی چون تقسیم جمالت به کلمات و حذف کاما و فاصله بین : در این گام فعالیتیسازآماده -گام اول

های نمایند مانند تکایجاد نمی یاافزودهارزش(، حذف کلماتی که در تحلیل 6کلمات یگذارنشانهکلمات )

html ،xml ( و پیدا کردن ریشه کلمات و جایگزینی با کلمه 7هاحذف ایست واژه)، حروف ربط و اضافه

 شود.( انجام می8کلمات یابیشهیراصلی )

                                                           
1.Cross industry standard process for data mining 

2.Sample, explore, modify, model, and assess 

3.Information retrieval 

4.Information processing 

5.Information integration 
6.Tokenization 

7.Stop word removal 

8.Stemming 

ارزیابی

تکنیک های متن کاوی

انتخاب ویژگی
انتخاب خصیصه ها

انتقال متن
تولید ویژگی

آماده سازی داده 
نشانه گذاری کلمات  حذف ایست واژه ها ریشه یابی کلمات



 1396، بهار و تابستان4یاپپی شماره – 1،  شماره3دوره مديريت اطالعات/                                                                60

 2یا مدل فضای بردار 1از کلمات یابستهدر این گام جهت تحلیل کاراتر، متن به انتقال متن:  -گام دوم

 شود.تبدیل می

 از شوند.تحلیل نیستند حذف می باهدفهایی که مرتبط نتخاب ویژگی: در این مرحله ویژگیا -گام سوم

 .استآن کاهش محاسبات  تبعبهسازی این مرحله کاهش اندازه مجموعه داده و مزایای پیاده

، بازیابی اطالعات، کشف یبندخوشه، یبندطبقههای مختلفی چون : روشکاویمتنهای تکنیک -گام چهارم

 .هستند یسازادهیپهدف قابل  برحسب یسازخالصهو  4، استخراج موضوع3موضوع

 و accuracy ،precisionارزیابی: در این گام نتایج حاصل از گام چهارم با معیارهایی چون  -گام پنجم

recall  شوندیمارزیابی (Korde and Mahender 2012).  

 

 پیشینه تجربی پژوهش
آن است.  های اصلی مرتبط باموضوع، شناسایی وکارکسبهای اصلی در زمینه هوشمندی یکی از حوزه

، 6، بازاریابی ارتباط با مشتریانیکاوداده، انباره داده، مصورسازی، 5نگاش هشت موضوع پردازش داده آنالین

 عنوانبهرا  8سیستم اطالعاتی سازمانی، مدیریت دانش، سیستم اطالعاتی جغرافیایی/7اریمیتصمهای سیستم

 یهامؤلفهدر پژوهشی دیگر به . (Negash 2004) دنمایمعرفی می وکارکسبموضوعات اصلی هوشمندی 

نماید. فرآیند تحلیل آنالین، تحلیل پیشرفته، مدیریت عملکرد سازمان، اشاره می وکارکسبهوشمندی 

 .(Ranjan 2009) هستند وکارکسبهای مرتبط با هوشمندی زیر حوزه ازجملهمخزن داده و انباره داده 

 «بزرگ: از کالن داده تا اثرات وکارکسبتحلیل و هوشمندی »با عنوان  یامقالهدر  ، چیانگ و استوریچن

نماید. وی در این مقاله پنج حوزه تحلیل را در تحلیل می وکارکسبهای حوزه هوشمندی ها و چالشفرصت

ندی اصلی هوشم ، تحلیل متن و تحلیل موبایل را موضوعات11، تحلیل شبکه10، تحلیل وب9کالن هایداده

 .(Chen, Chiang and Storey 2012) انددمی وکارکسب

سه حوزه تحلیل « : مسیر تحقیقوکارکسبتحلیل و هوشمندی »ا عنوان ب یامقالهدر  ، چن و چنلیم 

 نمایدمعرفی می وکارکسباصلی هوشمندی موضوع سه  عنوانبهها، تحلیل متن و تحلیل شبکه را کالن داده

(LIM, CHEN and CHEN 2013).  وکارکسبسه روند مرتبط با هوشمندی  2014در تحقیقی در سال 

در پژوهشی دیگر . et al. 2014) (Obeidat است، تحلیل و نمایش داده سیسروسلفرا رایانش ابری، 

های مرتبط با هوشمندی زیر حوزه عنوانبههای پشتیبانی از تصمیم ، انباره داده و سیستمیکاوداده

                                                           
1.Bag of words 

2.Vector space document 
3.Topic discovery 

4.Topic extraction 

5.On-Line Data Processing (OLAP) 

6.Customer Relationship Management (CRM) 

7.Decision Support Systems (DSS) 

8.Geographic Information Systems (GIS) 

9.(Big) data analytics 

1 0.Web analytics 

1 1.Network analytics 
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های مرتبط با استخراج زیر حوزه کاویمتنهای است. در این تحقیق از روش شدهیمعرف وکارکسب

 .(Moro, Cortez and Rita 2015) است شدهاستفاده وکارکسبهوشمندی 

 

 پژوهش یشناسروش
مرتبط با هوشمندی  یهاحوزه ینیبشیپجهت ارائه مدلی برای  1کاویمتنهای در این مقاله از روش

بر روی عنوان و مقدمه  3یبندخوشههای در ابتدا با استفاده از الگوریتماستفاده گردیده است.  2وکارکسب

های یک حوزه این خوشه های اصلی شناسایی گردید. هر یک ازخوشه ،بر اساس شباهت محتواییها کتاب

 هاآنبرچسبی به هریک از  4که بر اساس فراوانی واژگانی هستند وکارکسبخاص مرتبط با هوشمندی 

 5یبندطبقههای ها در الگوریتمپس از تخصیص برچسب به هر خوشه، برچسباست.  شدهدادهاختصاص 

است. مراحل انجام این پژوهش  شدهگرفتهبکار  وکارکسبمرتبط با هوشمندی  یهاحوزه ینیبشیپجهت 

شکل است که در  یبندطبقهو  یبندخوشهها، داده یسازآمادهها، داده یآورجمعمشتمل بر چهار مرحله 

 است. شدهدادهنشان  2

 
 . چهارچوب پژوهش2شکل 

                                                           
1.Text Mining 

2.Business Intelligence 

3.Clustering 

4.Term Frequency 

5.Classification 

جمع آوری 
داده ها

جمع آوری داده از سایت آمازون با استفاده از نرم افزار خزنده وب•

آماده سازی 
داده ها

•Case Folding

نشانه گذاری•

حذف ایست واژه ها•

ریشه یابی کلمات•

استخراج 
ویژگی ها

•TF-IDF

خوشه بندی

k-meansالگوریتم •

برچسب گذاری خوشه ها•

یطبقه بند

درخت تصمیم •
•KNN

بیزین ساده•

رگرسیون•
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 داده یآورجمع
برای پیمایش  اختصاصاً افزارنرماین استفاده گردیده است.  1خزنده افزارنرمبرای استخراج داده از یک 

های مرتبط را بر اساس یک موضوع جستجو شده تمامی کتاب تا بتواند شدهیطراحصفحات سایت آمازون 

را در ارتباط با هر کتاب پیدا و جدا کند و در  عنوان و مقدمهاز بین تمامی اقالم سایت جدا کرده و سپس 

که با  است شدهاستفادهجاوا  یسینوبرنامهطراحی این خزنده از زبان  جهتذخیره کند.  2JSONقالب فایل 

گردد. با کلیه اطالعات مرتبط با موضوع جستجو شده استخراج و ذخیره می 3وارد نمودن کلمات کلیدی

هایی که مرتبط با این کلمات هستند عنوان و مقدمه کلیه کتاب «وکارکسبهوشمندی »وارد نمودن عنوان 

مذکور عنوان و  افزارنرماز ذخیره گردید. با استفاده  JSONفرمت با آمازون استخراج گردید و از سایت 

در  شدهاستخراجهای استخراج گردید که داده وکارکسبکتاب مرتبط با موضوع هوشمندی  221مقدمه 

 است. قرارگرفته مورداستفادههای بعدی جهت تحلیل گام

 
 JSONدر قالب  شدهاستخراجهای از داده یانمونه. 3شکل 

 JSONاست.  شدهاستفاده JSONاز فرمت  هادادهو انتقال  یآورجمعکه اشاره شد جهت  طورهمان

های خام فایل های موجود در دادهخصیصه .است، باز و متنی جهت انتقال داده حجمکمسبک، استانداردی 

JSON است. شدهدادهشرح ( 2) در جدول 

 هاآنهای خام این تحقیق، نوع داده و تعریف موجود در داده هایخصیصه .2جدول 

 تعريف داده نوع خصیصه نام

 کتاب شناسایی برای یکتا اصلی کلید 4ایرشته کتاب شناسه

 .داشت دسترسی کتاب به توانمی قسمت آن از که الی-آر-یو شناسه ورچر کتاب آدرس

 ایرشته کتاب عنوان
 وکارکسب هوشمندی کلمه جستجوی اساس بر که کتاب نام شامل

 .است شدهاستخراج

                                                           
1.Crawler 

2.JavaScript object notation 

3.Keywords 

4.String 
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 تعريف داده نوع خصیصه نام

 ایرشته مقدمه
 هشد جستجو عناوین از یک هر با مرتبط که آمازون سایت از مستخرج مقدمه

 .است

 

 هاداده یسازآماده
 ،کاویمتن. در است 2و بازیابی اطالعات 1، پردازش زبان طبیعیکاویمتنگام در  نیترمهماده د یسازآماده

به دلیل آنکه  .شوداستفاده می 3های متنی بدون ساختارها جهت استخراج دانش از دادهداده پردازششیپ

کنند و کمک نمی کاویمتنهای خاصی چون عدد، تاریخ و کلماتی هستند که به ها اغلب شامل فرمتمتن

  غیرضروری حذف شوند هایها، فرمتالزم است پیش از هرگونه تحلیل بر روی داده ،توانند حذف شوندمی

(Gurusamy and Kannan 2014) .هایی چونها شامل تکنیکداده یسازآماده Case Folding،   

ها جهت است که در این پژوهش از این تکنیک 6کلمات یابیشهیرو  5ها، حذف ایست واژه4یگذارنشانه

  (Nayak et al. 2016)  است شدهاستفادهها داده پردازششیپ

چون  یترکوچکمتن به واحدهای  یبندمیتقسیا جداسازی متن،  یگذارنشانهگذاری کلمات: نشانه

) Katariya and Chaudhari شوندنامیده می 10است که در اصطالح نشانه 9، نمادها8، اصطالحات7کلمات

 آمدهدستبهکلمات  تیدرنهاتقسیم شدند و  یترکوچکدر این پژوهش کلیه مستندات به واحدهای  .(2015

برای استخراج کلیه کلمات مستندات  یگذارنشانه از د.انشدهگرفتهمتغیرهای مجزا در نظر  صورتبهها از متن

حرف  25از  تربزرگاز چهار حرف و  ترکوچکاست. در ضمن در این پژوهش کلماتی که  شدهاستفاده

متغیر در مدل در نظر گرفته  عنوانبه ریتأثیب، به دلیل آنکه کلمات زائد و اندنشدههستند در نظر گرفته 

 نشوند.

Case Folding:  شکلکیکوچک بودن یا بزرگ بودن حروف به  ازنظردر این گام کلیه کلمات 

چندین بار با صورت یکسان اما متفاوت در  یاکلمهشود که اگر انجام می جهتنیازااین مرحله . ندیآیدرم

 Thelwall and) بار در نظر گرفته شوندسازی یکحروف بزرگ و کوچک تکرار شده باشد در مدل

2009Chibelushi  .)است. الزم به  شدهلیتبد 11در این پژوهش کلیه حروف بزرگ به حروف کوچک

                                                           
1.Natural Language Processing (NLP) 

2.Information Retrieval (IR) 

3.Unstructured text data 
4.Tokenization 

5.Stop-word 

6.Stemming 

7.Words 

8.Terms 

9.Symbols  

1 0.Tokens 
1 1.Lower case 
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کاربرد ندارد و بیشتر در مورد متون به زبان انگلیسی توضیح است این مرحله در مورد مستندات فارسی 

 .کاربردی است

اهمیت تکرار فراوان در متن از جهت معنایی  باوجودها کلماتی هستند که ها: ایست واژهحذف ایست واژه

 کمی دارند. این کلمات حاوی اطالعات نیستند مانند ضمایر، حروف اضافه و حروف ربط

(Ramasubramanian and Ramya 2013).  
لمات به کدر این مرحله کلیه  شود.کلمات: این روش جهت یافتن ریشه کلمات استفاده می یابیشهیر

پردازش در مراحل بعد  یسازسادهسازی و یکسان منظوربهآیند. این مرحله درمیاصلی خود یشه فرمت ر

زبان اغلب مبتنی بر  یابیشهیرهای روش .(Ramasubramanian and Ramya 2013) شوداعمال می

ی هستند که یابی برای زبان انگلیسهای ریشهالگوریتم ازجمله Snowballو   Porterهایهستند. الگوریتم

بر  پردازششیپای از مراحل نمونه 3در جدول  است. شدهاستفاده Snowball تمیالگوردر این مقاله از 

 است. شدهدادهنشان  هادادهیرو
 هاداده پردازششیپ مراحل .3جدول 

 پردازشپیش از پس پردازشپیش از قبل پردازشپیش

 Business Intelligence کلمات گذارینشانه

Roadmap: The Complete 

Project Lifecycle for 

Decision-Support 

Applications 

“Business”, “Intelligence”, 

“Roadmap”, “The”, 

“Complete”, “Project”, 

“Lifecycle”, “for”, 

“Decision”, Support “, 

“Applications” 

Lower case “Business”, “Intelligence”, 

“Roadmap”, “The”, 

“Complete”, “Project”, 

“Lifecycle”, “for”, 

“Decision”, Support “, 

“Applications” 

“business”, “intelligence”, 

“roadmap”, “the”, 

“complete”, “project”, 

“lifecycle”, “for”, 

“decision”,” support “, 

“applications” 

 ,”business” , “intelligence“ هاواژه ایست حذف

“roadmap”, “the”, “complete” 

, “project” , “lifecycle” , “for” 

, “decision”,” support “, 

“applications” 

“business” , “intelligence”, 

“roadmap”, “complete” , 

“project” , “lifecycle” , 

“decision”,” support “, 

“applications” 

 ,”business” , “intelligence“ کلمات یابیریشه

“complete”  

“busin” , “intellig”, 

“compl”  

 

 هااستخراج ويژگی
بندی متن، بازیابی اطالعات، تشخیص های اصلی در طبقهها جهت استخراج ویژگیتکنیک استخراج ویژگی

اصلی در این تکنیک، فراوانی کلمه در  هایرد. روشیگقرار می مورداستفادهسند  یسازخالصهموضوع و 
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 ( استCHI) 3(، آماره مربع کایIG) 2آمدهدستبهاطالعات  )IDF-TF) 1مقابل فراوانی سند

(Chakraborty 2013) . کمتری به برای تحلیل  افزودهارزشلغاتی است که  ریتأثهدف از این کار کم کردن

افزوده یا معناداری برای تحلیل نیستند. قبل  باارزشپرکاربرد لغات لغات  الزاماًالزم به ذکر است که  .دارند

 عنوانبهاز اسناد باشیم باید بتوان اسناد را  یامجموعهروی  k-meansاز آنکه قادر به اجرای الگوریتم 

 شدهاستفادهمقایسه کرد که در این پژوهش از تکنیک فراوانی کلمه در مقابل فراوانی سند  دودوبهبردارهای 

این روش کلمات را  .اندشدهمحاسبه TF-IDFمقادیر هر متغیر نسبت به سند با استفاده از روش است که 

کلمات  تعدادکند که فراوانی کلمه نسبت تعداد تکرار یک کلمه در سند به می یوزن ده تشانیاهمبر اساس 

موجود در سند است. در مقابل فراوانی سند لگاریتم نسبت تعداد سندها به تعداد اسنادی است که کلمه 

وزن  شود تا کلماتی که در مجموعه کمتری از اسناد هستنداین روش باعث می . استرا دارا  موردنظر

)لطفی آذری داریان و  دا کنندبیشتری پیدا کنند و کلماتی که در اغلب اسناد موجودند وزن کمتری پی

شوند که در این تحقیق پس از اعمال . بدین ترتیب کلمات با وزن کمتر در آنالیز وارد نمی(1395جاویدان 

همچنین کلماتی که در کمتر از سه درصد و  متغیر رسید. 605به  شدهاستخراجها تعداد کلمات این گام

کلمات  4در شکل   ند هرس شدند تا دقت تحلیل افزایش یابد.دبیشتر از سی درصد از اسناد تکرار شده بو

 است. شدهدادهنشان   TF-IDFبا بیشترین 

 
 TF-IDF .4شکل 

 

                                                           
1.Term Frequency Inverse Document Frequency (TFIDF) 

2.Information gain 

3.Chi-square statistics 
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 بندیخوشه
 شوندیم یبندگروه طوری هاخوشه .است مشابه یهاگروه به هاداده نمودن تقسیم معنای به یبندخوشه

 یهاخوشهاز  اشیاء بین زیادی شباهت عدم نیچنهم و خوشه یک از اشیاء بین در زیادی شباهت که

 کردن حداکثر و یگروهدرون کردن واریانس حداقل هاداده یبندخوشه از هدف .باشد داشته وجود مختلف

 یبندخوشه. (JALIL et al. 2016) تجانس است معد یا یافاصله تابع کیهیپا بر گروهی میان واریانس

 زمان دلیل به k-meansبندی روش خوشههای الگوریتمدر میان  .بندی بدون ناظر استیک روش گروه

 .Kuo.R.J) است پرکاربردترین، استفاده سهولت و بزرگ سایز با هانمونه باال در انطباق قدرت و کم محاسبه

)2006An.Y. L., Wang .H .S. and Chung .W . J.  .روشmeans-k   1هتعداد خوش یپارامترهادارای ،

 .(1395)لطفی آذری داریان و جاویدان  است 3واگرایی و 2مقیاس عیا نو

 .کندیم افراز خوشه k به را ءیش n مجموعه و گرفته ورودی عنوانبه را k پارامتر ، k-means الگوریتم

 شباهت پائین باشد. هاخوشه بیرون اشیاء شباهت سطح و بوده باال هاخوشه داخلی شباهت سطح کهیطوربه

 در .شودیم نیز نامیده خوشه مرکز متوسط که شده سنجیده خوشه آن اشیاء متوسط به نسبت خوشه هر

 .) 2016Singh( شودیم نییتع 4اقلیدسی فاصله بر اساس هافاصله روش این

 شامل مراحل زیر است: k-meansالگوریتم  یسازادهیپ

 kها یا مشخص نمودن تعداد خوشه .1

 هاتصادفی بر اساس تعداد خوشه صورتبهها مشخص نمودن مراکز خوشه .2

 شدهمشخصها با مراکز اولیه تخمین فاصله مراکز کلیه نمونه .3

 ترها به مراکز نزدیکتخصیص نمونه .4

 هامرکز هندسی خوشهمحاسبه  .5

 Hofmann and Chisholm) ها ثابت بماندمراکز خوشه که ییجاتا  5تا  3های متکرار گا .6

2016) 

 اعتبارسنجی از هدفها اعتبارسنجی صورت گیرد. بر روی خوشهها الزم است پس از مشخص شدن خوشه

 یهاکیتکن اساس. باشند داشته موردنظر یهاداده با را تناسب بهترین که است ییهاخوشه یافتن ،هاخوشه

. است یاخوشه بین تفاوت و یاخوشه درون شباهت معیار دو مبنای بر ،یبندخوشه یهاروش ارزیابی

 حداکثر در خوشه هر که شوند یبندخوشه یاگونهبه مشاهدات اگر که است این معیار دو این کلی مفهوم

 است شدهانجام خوبی یبندخوشه باشند، یکدیگر از دوری حداکثر در مختلف یهاخوشه و بوده تراکم

(Chowdary, Prasanna and Sudhakar 2014)های متفاوتی ها، شاخص. جهت ارزیابی خوشه

 .است شدهاستفاده 5که در این پژوهش از شاخص ارزیابی دیویس بولدین شنهادشدهیپ

                                                           
1.k 

2.Type measure 

3.Divergence 

4.Squared Euclidean Distance 
5.Davies bouldin index 

 

https://www.mathworks.com/help/stats/clustering.evaluation.daviesbouldinevaluation-class.html
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 یک پراکندگی بر اساس که کندیم استفاده )ijR (خوشه دو بین شباهت اریاز مع شاخص دیویس بولدین

 به توانیم را خوشه دو بین شباهت. شودیم تعریف )ijd (خوشه دو بین شباهت عدم و )is (خوشه

 :باشد را دارا زیر شرایط بایستی ولی کرد تعریف مختلفیهای صورت
 ≥0ijR 

 ji= R ijR 

 اگر is و js آنگاه باشند صفر هردو برابر ijR باشد صفر برابر نیز. 

 اگر j< s ks  و ijd=  ikd آنگاهik> R ijR  

 اگر j= s ks و ij> d ikd آنگاه ki> R ijR  
 :شودیم تعریف زیر صورتبه خوشه دو بین شباهت معموالً

 :1فرمول 

Rij  =  
si + sj

dij

 

 شوند:های زیر محاسبه میبر اساس فرمول is و ijdکه در آن 

 :2 فرمول

 dij = d (vi, vj) 

 

 

 : 3فرمول 

si =  
1

|ci|
 ∑ d(x, vi)

x ∈ci

 

 شود:زیر تعریف می صورتبهشاخص دیویس بولدین  بیترتنیابه

 :4 فرمول

DB =  
1

nc
 ∑ Ri

nc

i=1
 

 

 شود:زیر محاسبه می صورتبه iRکه در آن 

 :5 فرمول
𝑅𝑖 = max(𝑅𝑖𝑗), 𝑖 = 1 … 𝑛𝑐 

 توانکند. میمی محاسبه را آن به خوشه ترینشبیه با خوشه هر بین شباهت میانگین درواقع شاخص این

 .(Bouldin 1979) است دشدهیتول بهتری هایخوشه باشد، کمتر شاخص این مقدار هرچه که دریافت

 

 یبندطبقه

 ینیبشیپارائه مدلی برای جهت  یبندطبقههای ها از الگوریتمگذاری خوشهدر این پژوهش پس از برچسب

متون به  یبندطبقهمتون، فرآیند  یبنددسته است. شدهاستفاده وکارکسبهای مرتبط با هوشمندی حوزه

 فیط .(Korde and Mahender 2012) هاستآنمحتوای  اساسبر  شدهفیتعر های از پیشدسته
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 ندیآنکه در فرآ لیوجود دارد. به دل یکم یهادر مورد داده یبندطبقه یهاکیاز تکن یاگسترده

 یبرا یبندطبقه یهاروش یریکارگبهامکان  گردند،یم لیتبد یکم یهاداده به متون ها،داده پردازششیپ

های چهار الگوریتم ها الگوریتمخوشه یگذاربرچسباز پس . (Aggarwal 2012)  است ریپذامکان زیمتون ن

 مورداستفادهها داده یبندطبقهجهت  4بیزین ساده ،3KNN، 2، درخت تصمم1رگرسیون یبندطبقه

 است. قرارگرفته

مجموعه تست که مستقل از مجموعه آموزش است در نظر بندی، یک گیری کارایی مدل طبقهجهت اندازه

شود با برچسب واقعی اسناد هایی که برای این اسناد توسط مدل تخمین زده میشود و برچسبگرفته می

 یدرستبهنسبت اسنادی که . است 30به  70در این پژوهش نسبت اسناد آموزش به تست  شود.مقایسه می

-شود. دو معیار دیگری که برای مقایسه الگوریتمنامیده می accuracyبه تعداد کل اسناد  اندشدهیبندطبقه

کسری از اسناد  دهندهنشان Precisionهستند.  Recallو  Precisionشود، استفاده می یبندطبقههای 

) پرئی و  ستکسری از اسناد مربوط بازیابی شده ا دهندهنشان Recallکه مربوط هستند و  یاشدهبازیابی 

 .(1395حمیدی 

 :6فرمول 

precission =  
(relevant ∩ retrieved)

retried
 

 :7فرمول 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
(𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 ∩ 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑)

𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡
 

 

 های پژوهشيافته
ه از روش منتخب های ساختاریافته با استفادهستند به داده افتهیساختار نهای متنی که پس از تبدیل داده

ستخراج گردیدند. سازی ا، کلمات و واژگان جهت استفاده در مدلTF-IDFها یعنی در استخراج ویژگی

 مورداستفاده k-means با الگوریتم یسازمدلبرای  شدهاستخراجمرحله واژگان و کلمات کلیدی  نیازاپس

ده از شاخص دیویس های مختلف و با استفابا تعداد خوشه یبندخوشهسازی حاصل از . مدلاندقرارگرفته

های عداد خوشهمقادیر شاخص دیویس بولدین بر اساس ت 4جدول  در .اندقرارگرفتهبولدین مورد ارزیابی 

 است. شدهدادهمتفاوت نمایش 

 

 

 

 

                                                           
1.Regression 

2.Decision tree 

3.K-nearest neighbors 

4.Naïve bayes 

https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
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 مقادیر دیویس بولدین .4جدول 

 (Davies Bouldinديويس بولدين ) (k)تعداد خوشه 

2 224/4 

3 473/4 

4 955/3 

5 248/5 

6 005/5 

7 607/4 

8 366/4 

9 266/4 

10 064/4 

بهینه است که شاخص دیویس بولدین کمتری داشته  یاخوشهمشخص است تعداد  5که از شکل همانطوری

رو به کاهش است نتایج بهتری دارند. در  هاآنخوشه که شاخص دیویس بولدین  دهتا  ششتعداد باشد. 

 عنوانبهو نوع مقیاس واگرایی برگمن و نوع واگرایی فاصله اقلیدسی  هفتمدل با تعداد خوشه  ،این تحقیق

 مدل بهینه انتخاب شد و مدل نهایی بر اساس تعداد هفت خوشه تهیه گردیده است.

 
 متفاوت kنمودار مقایسه شاخص دیویس بولدین با تعداد . 5شکل 
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 قرارگرفتهها مورد تحلیل های حاصل از الگوریتم، هر یک از خوشهسازی و مشخص نمودن خوشهپس از مدل

و بر اساس کلمات هر خوشه،  قرارگرفته یموردبررسخوشه  است. در این بخش کلمات کلیدی و مفاهیم هر

هفت  شدهدادهتخصیص  یهابرچسببر اساس  است. شدهدادهها تخصیص برچسبی به هر یک از خوشه

، رفتار 1و مصورسازی وکارکسببه ترتیب ابزارهای هوشمندی  وکارکسبحوزه مرتبط با هوشمندی 

و  و پایگاه داده 6کاویمتن، 5، رهبری4های پشتیبانی تصمیم، سیستم3، مدیریت فرآیندها و دانش2سازمانی

 .است 7نمایش

 های متعلق به هر خوشهکلمات کلیدی هر خوشه و تعداد کتاب. 5جدول 

شماره 

 خوشه
 برچسب خوشه کلمات کلیدی خوشه

تعداد کتب 

 متعلق به خوشه

0 
Microsoft, server, sharepoint, excel, 

report, servic, analysi,offic, model, 

powerpivot,dashboard,visual 

BI tools and 

Visualization 
28 

1 
Culture, creativ, people, team. Situat, 

behavior, idea, mind, interact, social 

,organi,educ,compa 

organizational 

behavior 
13 

2 

Process,wareh,company, 

project,model,proft,step,applic,knowledg

e,enerpris,technology ,analysis,valu, 

success,system,plan, 

Process 

Management 
100 

3 
Support,predict,system, deci, artifice, 

future, industry,technology,change 
Decision 

Support 

System 

16 

4 
Emot, leadership, skill, success, 

leader,people,person, relashionship, 

mind 
Leadership 40 

5 Manageri,solid,founda,future,hand,persp

ect,system,mine,text Text Mining 5 

6 Oracle,report,creat,design,platform DataBase 19 

                                                           
1.Business intelligence tools and visualization 

2.Organizational behavior 

3.Process management 

4.Decision support system   

5.Leadership 

6.Text mining 

7.Database  
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قرار  یموردبررس یبندطبقهها و استخراج برچسب هر خوشه، نتایج چهار الگوریتم پس از تحلیل خوشه

 4، بیزین ساده2،3KNN، درخت تصمیم1رگرسیون یبندطبقهسازی از چهار الگوریتم گرفت. جهت مدل

از سه  یبندطبقههای است. جهت ارزیابی هر یک از مدل قرارگرفته مورداستفادهها داده یبندطبقهجهت 

که از نتایج ارزیابی مشخص است  طورهمان است. شدهاستفاده Precisionو  Accuracy، Recallمعیار

 .اندنموده ینیبشیپها را داده مجموعه با دقت باالتری KNNهای درخت تصمیم و الگوریتم

 یبندطبقههای ارزیابی الگوریتم .6جدول 

 Accuracy Recall Precision الگوريتم

 16/55 70/47 67/66 رگرسیون

 04/85 35/69 79/78 درخت تصمیم

KNN 79/78 31/79 85/72 

 85/76 79/70 61/60 بیزين ساده

 هاشنهادیپو  یریگجهینت
ید با گسترش استفاده روزافزون از اینترنت جهت خرید آنالین الزم است اطالعات بیشتر جهت خر

 استآمازون  ،نالینمشهور در خرید آ یهاتیساوب. یکی از دهوشمندانه در اختیار خریداران قرار داده شو

مازون عدم آهای خرید از یکی از چالشنماید. که امکان خرید آنالین کتاب را برای خریداران فراهم می

طالعات امرتبط با یک موضوع است یعنی با جستجو در موضوع اصلی  یهابخش ریزدسترسی به اطالعات 

های آمازون ی دادهتحلیل بر رو جهتنیازاشود. تری از کتاب در اختیار کاربر گذاشته نمیتر و جزئیدقیق

 شدن مقاله تالش تر کمک کند. در ایتواند به خریداران در انتخاب هوشمندانهتر میو ارائه اطالعات جزئی

 یهابخش ریز وکارکسبهای مرتبط با هوشمندی بر روی عنوان و مقدمه کتاب هایاستفاده از تکنیکتا با 

دی هفت خوشه بنهای خوشهالگوریتم یریکارگبهتخراج گردد. با موضوعی مرتبط با این موضوع اصلی اس

اختصاص  هایی به هر خوشهبرچسب شدهاستخراجهای اصلی استخراج گردید. با بررسی و تحلیل خوشه

و  وکارکسببه ترتیب ابزارهای هوشمندی  وکارکسبهفت موضوع مرتبط با هوشمندی  داده شد.

و  کاویتنم ،های پشتیبانی تصمیم، رهبریمصورسازی، رفتار سازمانی، مدیریت فرآیندها و دانش، سیستم

 .استو نمایش  پایگاه داده

که به ترتیب  است 1 و 5، 3های دهند بیشترین تعداد کتاب به ترتیب متعلق به خوشهنتایج نشان می

و مصورسازی هستند که  وکارکسبمرتبط با موضوعات مدیریت فرآیندها، رهبری و ابزارهای هوشمندی 

و نیز  یسازادهیپهای ها و رویهبه سمت فرآیند وکارکسبدهد روند پژوهش در حوزه هوشمندی نشان می

                                                           
1.Regression 

2.Decision tree 

3.K-nearest neighbors 

4.Naïve bayes 

https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
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اخیر موضوعات مرتبط با رفتار و  هایرود. در ضمن در سالمی وکارکسبهوشمندی  یسازادهیپابزارهای 

های اخیر توجه به است که بیانگر این موضوع است که در سال قرارگرفته موردتوجهنیز  یسازمانفرهنگ

دارد. این  وکارکسبهای مرتبط با منابع انسانی و رفتار سازمانی در زمینه هوشمندی سمت مدیریت و بحث

های صرف آکادمیک از بحث وکارکسبهای اخیر هوشمندی در سالتواند بیانگر این امر باشد که موضوع می

از  یسازادهیپمنابع انسانی در مقابل تغییرات ناشی از این  العملعکسو  یسازادهیپاست و  شدهخارج

و مصورسازی نتایج حاصل از  وکارکسببوده است. در ضمن ابزارهای هوشمندی  موردتوجهموضوعات 

دهد امروزه استفاده از نتایج حاصل از تحلیل هوشمندی ده است که نشان میبو موردتوجهتحلیل نیز 

 دیتأکاست که  قرارگرفتهها مدیریت سازمان موردتوجهآینده  ینیبشیپجهت بررسی وضعیت و  وکارکسب

 .است موردتوجهها از موضوعات بر این موضوع است که عملیاتی نمودن و نمایش نتایج حاصل از تحلیل

-پیشنهاد به کاربران و کمک به تصمیم های پیشنهاددهنده جهت ارائهتواند در سیستمین پژوهش مینتایج ا

های فعال در حوزه تجارت الکترونیک در تر کمک نماید. در ضمن به شرکتو هوشمندانه ترآگاهانهگیری 

جهت  یبندخوشهدر این تحقیق از رویکرد  تر به مشتریان کمک نماید.ارائه خدمات کاراتر و اثربخش

های توان از سایر روشاست که در تحقیقات آتی می شدهاستفادهها تشخیص موضوع اصلی و تم کتاب

تر و با استفاده از روش کالن دواژهیکلگردد با جستجو بر تشخیص موضوع استفاده نمود. پیشنهاد می

 موضوعات مرتبط با این حوزه انجام شود.، تحلیلی بر روی یاهیتجز یبندخوشه
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Abstract: In recent years, the volume of data and information exchanged over web 

pages, social networks, emails, and blogs is increasing. Most of the information that is 

exchanged and stored is in text format, which is very valuable given the huge amount 

of text data that is analyzed and discovered from these data. Text mining is one of the 

most important methods to extract knowledge from structured data which help 

organizations to achieve their goals. These days most of products like books purchased 

via internet or online. So that customers need dedicated information to make the 

decision to buy products more intelligently and smartly. Amazon is one of trading 

website which give related information to their customer for online buying. One of 

problem for these method for buying books is subcategory of books is not cleared which 

customer may buy unwanted books. In this research we tried to present predicting 

model to predict topic related to Business Intelligence by using text mining methods. 

Results show that Business Intelligence tools and visualization, behavioral 

organization, process management, decision support system, leadership, text mining 

and database are seven clusters which related to Business Intelligence. 

Keywords: Business Intelligence, Text Mining, Clustering, Classification, Structured 

Data 
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