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چكیده
یدشبدنی بازارها از جم ه سهام به میدل حجم باالی تعاتالت و نقدینهی برای توققان و سرتایهگذاران مارای جذابد بلم اس  .ولانایی یدشبدنی
جه قدم تا را قامر تیسازم با کاهش ریسک و اجتناا از ضرر و زیان تایید به بازم باالوری مس یابدم .اخثار نقش تهمی مر فرایند ارزیابی قدم
فع ی سهام مارم .ولسعه رووهای مام کاوید هلو تواسثاوی و ایهلریتمهای یامگدری تاشدن سثب ایجام تدلهای جدیدی مر یدشبدنی شد اند.
هدف از این یژوهش ذخدر سازی اخثار خثرگزارها و استفام از رووهای تتن کاوی و ایهلریتم تاشدن برمار یشدثان به تنظلر یدشبدنی جه
قدم روز آیند سهم اس  .بدین تنظلر خثرها تنتشر شد مر  17خثرگزاری با استفام از یک خزگشر تلضلعی به زبان ییاچیی1ذخدر و
مستهبندی شد اس  .سپس با استفام از رووهای تتنکاوی و ایهلریتم تاشدن برمار یشتدثان و کرنلهای تخت ب به یدشبدنی جه قدم سهام
گرو توصلالت شدمدایی مر بلرس اوراق بهامار یرماخته تیشلم .مراین تطایعه از  300هزار خثر مر مستههای سداسی و اقتصامی و قدم های سهام
 25شرک تنتخب مر باز زتانی آبان وا اسفند  97مر  122روز تعاتالوی استفام شد اس  .نتایج نشان تیمهد با تدل تاشدن برمار یشتدثان با
کرنل خطی تیولان به صلرت تدانهدن  83مرصد جه قدم ها را یدشبدنی کرم .با استفام از کرنلهای غدرخطی و تعامیه مرجه  2تاشدن برمار
یشتدثان صو یدشبدنی به صلرت تدانهدن وا  85مرصد افزایش تییابد و سایر کرنلها نتایج ضعدبوری از خلم نشان تیمهند.
کلید واژه :تتنکاوید کاوو توتلای واد خزشهر واد یدشبدنی بلرس اوراق بهامارد تاشدن برمار یشتدثان
-1مقدمه
با رشد روز افزون اینترنت و ولیدتد توتتلا مر توتد ،واد مام بستدار
زیامی مر بانکهای اطالعاوی ذخدر تیشتلند .این مام ها تمکتن است از
طریق صفوات وا به نمایش مرآیند .اگرچه مسترستی بته یایهتا مام
وا سای ها و گرفتن مام ها از تدیران سای ها کار ستام ای ندست بتا
این حال تیولان بتا ختزو وا ستای هتاد ایتن مام هتای ارزشتمند را
ذخدر کرم .این تلضلع فرصتی را فراهم تیآورم وتا بتتلان بته تثاحت
مام کاوی و تتنکاوی و استخراج مانش یرماخ  .قثل از ظهلر وا اکثتر
کاربران تجملعه عظدمی از اسنام نداشتند و بنابراین ندازی به ساتانهای
یدچدد برای جستجل تدتان استنام تخت تب نثتلم .بتا ظهتلر واد
کتتاربران بتته مام زیتتام مر حتتال رشتتدی مسترستتی یدتتدا کرمنتتد.
ebadati@khu.ac.ir
اتددتهدی
تکاوثات:
نلیسند وعهد مار
عثاموی هتای وا تستا ل
انثتلهی از مام
تدتان
جستجل مر
تروب سازی
جدیدی را ایجام کرم که با عنلان بازیتابی اطالعتات وا 1شتناخته
تیشلم ].[1

کاربران بته مام زیتام مر حتال رشتدی مسترستی یدتدا کرمنتد.
تروب سازی و جستجل مر تدتان انثتلهی از مام هتای وا تستا ل
جدیدی را ایجام کرم که با عنلان بازیابی اطالعتات وا 1شتناخته
تیشلم ] .[1بر اساس شاخص  cisco VNIیتدشبدنتی تتیشتلم
ورافدک آی یی جهانی از سال  2017وا  2022سه برابر شلم .یدشبدنتی
تیشلم ورافدک آی یی مر سال  2022به صتلرت تاهانته بته 396EB
برسد.
ورافدک کل برای اینترن مر مو مهه اخدر رشد فلقایعام ای را وجربه کرم
اس  .بدش از  20سال قثلد مر سال 1992د شثکههای اینترنت جهتانید
حدوم  100گدگ ورافدک را مر هر روز تنتقل تیکرمند .مر ستال 2017د
ورافدک جهانی اینترن به  45000گدگ مر هر ثانده رسدد.]2[ .
1PHP
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شكل -1پیشبینی شرکت سیسكو از ترافیک آیپی []2

 Internet live statsبرآورم و اعتالم شتد .شتکل  2وعتدام کتل
واسای ها را مر طلل واریخ از  1واسای مر سال  1991وتا
ستتتتتتتتال  2018نمتتتتتتتتایش تتتتتتتتتیمهتتتتتتتتد []3

مر حال حاضر بدش از یک و ندم تد دارم واستای مر شتثکه
جهتتانی اینترن ت وجتتلم مارم .کمتتتر از  200تد دتتلن از ایتتن
واسای هتا فعتال هستتند .ایتن تلضتلع مر ووقدقتات web
 serverاکتثر  netcraft 2014وا دد شد و برای اویدن بار ولس،

شكل  -2تعداد وبسایتها از سال  1992تا 2018
6

استفام ی از وا5و کتاوو توتتلای وا کته هتدف آن کشتب
مانتش تفدتد از مام هتای تلجتلم مر اینترنت است [ .]1وا
کاوی بسته به اهداف کاوو و مام هتای ذخدتر شتد بته سته
مسته وقسدم تی شلم :استخراج ساختار واد استتخراج کتاربرم
وا و استخراج توتلای وا [ .]4رشد روز افزون وا سای ها
و تطایب تنتشرشد مر تود ،وا اهمد استفام از کتاورو
توتلای وا را مو چندان تیکند.

رشد اینترن و گسترو واسای ها و ولیدد توتتلاهتای غدتر
ساختاریافته تطایعه مر این حلز را روز بته روز بتا اهمدت وتر
تیکند.
وا کاوی مر حلز های تخت ب تلرم تطایعه قرارگرفتته است :
فنهای آتام سازی و یاالیش مام های صفوات واد 2استتخراج
و ذخدتتر ستتازی ایهتتلی واد 3کتتاوو ستتاختار واد 4کتتاوو

Data Pre-processing and Cleaning

2Web

Pattern Extraction and Storage

3Web

usage mining
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4Web

content mining
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بهکارگدری واکاوی مر یدشبدنی جه قدم سهام گرو توصلالت شدمدایی مر بلرس اوراق بهامار

خزو اویدن قدم مر وا کاوی یا ساخ یک تلوتلر جستتجل
اس  .به صلرت ک ی خزشهرها به مو مسته وقسدم تتیشتلند:
خزشتتهر عمتتلتی7و خزشتتهر تلضتتلعی 8.خزشتتهرهای عمتتلتی
همه صفوات را بتدون مر نظتر گترفتن توتتلای آنهتا مان تلم
تتتیکنتتدد اتتتا مر خزشتتهرهتتای تلضتتلعی فقتت ،صتتفواوی بتتا
تلضلعات خاص مان لم تیشلم [.]5
به طلر ک ی ابزارهای یدش بدنی مر بازار سترتایه بته مو بختش
وو دتتل وکندکتتال9و بندتتامی10وقستتدم تتتیشتتلند .وفتتاوت ایتتن
رووهتتتا مر مام هتتتای ورومی است ت و مر روو وکندکتتتال از
مام های وتاریخی بتازار استتفام تتیشتلم مر صتلروی کته مر
وو دل بندامی از میهر انلاع اطالعات یتا اخثتار مربتار کشتلرد
جاتعهد شرک و غدر استفام تتیشتلم .بدشتتر ووقدقتات مر
گذشته بر روی رهداف وکندکال انجامشتد است د کته میدتل
عمد آن مر مسترس بلمن مام های کمّتی وتاریخی مر بتازار و
ومایل عملتی تعات ه گران بترای استتفام از رووهتای کمّتی
وکندکال اس  .مام های بندامی مر صلروی کته بتدون ستاختار
باشد مارای چایش های بدشتری برای استفام به عنلان ورومی
هستند .مام های بندامی تمکن اس از تنابع ستاختاریافتته و
عدم تانند مام های اقتصام کالن یا گزارو صتلرتهتای تتایی
بانکی و مویتی گرفته شلند]6[ .
ولسعه رووهای مام کاوید هلو تواسثاوی و ایهتلریتمهتای
یامگدری تاشدن سثب ایجام تدلهای جدیدی مر یتدشبدنتی
شد اند .به صلرت ک ی مر تقاالت تتعدم نشتریات تخت تب مو
مستتته ووقدتتق مر استتتفام از رووهتتای مام کتتاوی بتترای
یدشبدنی بازارهای تایی صلرت گرفته اس  .روو اول استفام
از مام هتتای مارای ستتاختار اس ت کتته مر بدشتتتر تطایعتتات از
مام های مارای ساختار تاننتد قدمت گذشتتهد مرآتتد و ستلم
واریخی استفام کرم اند]7[ .
11
همچندن مر تقایه ای میهر کته ولست ،چتن جانتگ هانتگ و
همکاران تنتشرشد اس ومرکز سدستمهای یدش بدنی تتایی
را صرفاً بر روی مام های کمی تاننتد قدمت ستهام و شتاخص
بازار تیمانند]8[ .
اتتتا بختتش عمتتد ای از مام هتتایی کتته مر توتتد ،وا ولیدتتد
تی شلند بدون ساختار هستند و از این رو تیولان از روو موم
crawler

یعنی استفام از وکندکهای تتتنکتاوی و مام کتاوی بتر روی
مام های بدون ساختار استفام کرم .تتنکاوی شتاتل وظتایب
بستتداری تاننتتد خلشتتهبنتتدی استتنامد مستتتهبنتتدی استتنامد
خالصه ستازی تتتند وو دتل احساستاتد وو دتل شتثکههتای
اجتماعید وشخدص تلضلعد مستهبندی صفوات واد شناسایی
نلیسند د وشخدص سترق امبتید وو دتل فدشتدنگ/هرزناته و
نرم افزارهای تخراد وو دل ایهلد وصتمدمگدتری تتایی و غدتر
اس و اتا اص ی وترین چتایش مر تتتنکتاوید مام هتای بتدون
ساختار اس که قثل از شروع مام کاوی نداز اس آنهتا را بته
فرت ساختاریافته وثدیل کرم]9[ .
اخثار12نقش تهمی مر فرایند ارزیابی قدمت فع تی ستهامد کته
ولس ،وو دل گراند سترتایه گتذاران و سترتایه گتذاران نهتامی13
صلرت تی گدرمد مارم .بر اساس یک میدگا وئلریتکد ارزیتابی
کارآتد از یک شرک باید بر ارزو فع ی و جریتان وجتل نقتد
آیند شرک وأثدر بهذارم .مر اخثار نه ونها آتار و ارقتام تتایی
ب که اجزای تتنی کدفی ندز قدم ستهام را ووت وتأثدر قترار
تیمهند]10[ .
مر این یژوهش فرض شد اس که با استفام از اخثار تنتشتر
شد تی ولان جه قدم سهم را مر روز بعد یدشبدنی کترم.
بدین تنظلر اخثار تنتشتر شتد مر خثرگتزاریهتا بته عنتلان
تتغددر ووقدق مر نظر گرفته شد انتد و میتتای اخثتار ذخدتر
تی شلم .سپس با استفام از این اخثار و رووهای تتنکاوی و
مام کتاوی و استتفام از ایهتلریتم تاشتدن بترمار یشتتدثان بتتا
کرنلهای تخت ب به مستهبندی اخثار برای یدشبدنی صعلمی
یا نزویی بلمن قدم مر روز بعد یرماخته تیشلم.
 -2ادبیات موضوع
برای تطایعتات وا کتاوی تتیوتلان از مام هتایی کته ولست،
خزشهرها و تلولرهای جستجل ذخدر شد اس یتا بتا نلشتتن
خزشهر و ذخدر سازی میتا مسترسی ماشت  .اگتر بختلاهدم از
مام های خزشهرها و تلولرهای جستتجل استتفام کنتدم ایتن
میتا مر تدت زتان کلوا و به راحتی تمکتن است مر اختدتار
قرار گدرم .بدین تنظلر تیولاندد از تجملعته مام هتای آتتام
استفام کندمد اتا این میتا بدشتر برای آزتایش یتک ایهتلریتم
تفدد اس  .شاید مر این زتدنته بهتترین تجملعته مام وتر
( )trec.orgباشد که شاتل تجملعه از صفوات وا بتا ستاختار
 htmlاس [ .]11تمکن اس مام ها به روز نثاشتدد مام هتایی

7Universal

crawlers

8Topic

9Technical
10Fundamental

Huang

12News

11Chenn-Jung

Traders
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وا کاوی به تعنی استفام از فن مام کاوی بهتنظتلر خلمکتار کترمن
جستجل و استخراج اطالعات از اسنام و خدتات وا اس  .با ولجته بته
حجم عظدمی اطالعاوی که مر تود ،اینترن د شثکه جهانی وا حلز
بکری برای تطایعات مام کاوی اس  .این مام های عظدم باعت ایجتام
تسا ی از قثدل یددا کرمن اطالعتات تتروث،د ایجتام مانتش جدیتد از
اطالعات مر توتد ،واد شخصتیستازی اطالعتات و شتناخ رفتتار
تصرف کنند و کاربران شد اس []13

تلرم نداز ذخدر نشد باشدد میتا ساختار تناسب نداشته باشدد
میتا بدش از ندازها باشد یا تتومل هزینه شلم .برای مستدابی
به اطالعات مقدتقد بته روز و تتلرم اعتمتام ندتاز است کته از
خزشهر تلرم نداز نلشته شلم [ .]11اتا این روو چایشهتایی
تانند نداز به مانتش برناتته نلیستید زتتان بتر بتلمن نلشتتن و
آزتایش خزشهر و مر نهای فرایند ذخدر ستازی مام مارم .مر
این یژوهش ابزار قابل ولسعهای طراحتی و ارا تهشتد است وتا بتتلان
توتلای تلرم نداز را از وا ذخدر کرم.

-2-2روشهای وب کاوی

-1-2وبکاوی

وا کاوی بر اساس نلع میتا به سه مسته کتاوو کتاربری واد کتاوو
ساختار وا و کاوو توتلای وا وقسدم تیشلم .هر سته میتدگا بتر
روی کشب مانش ضمنید اطالعات ناشتناخته و بتایقل ومرکتز مارنتد.
[]14

مر طی سالها شثکه وا از طریق انتقال سنتی و به اشترا گذاشتتن
رایانهها و اسنام به عنلان «وا مام »د به اوصال فع ی تترمم بته عنتلان
«وا افرام» و به اوصال مر حال ظهلر تد دارمها اشداء بته عنتلان «وا
اشداء» وغددر کرم اس ]12[ .

شكل -3روشهای وب کاوی []15
15

-3-2انواع روشهای متنکاوی

-3-2-2خوشهبندی

ایهلریتمهای تتنکاوی بهطلر ک ی به مو مستته ایهتلریتم یتامگدری بتا
نظارت و ایهلریتم یامگدری بدون نظارت وقسدم تیشلند .برای تتنکاوی
از ابزارها و رووهای تخت فی استفام تیشلم که بته سته گترو اصت ی
وقسدم تیشلند .این ابزارها و رووها مر زیر بدانشد اس [:]16

خلشهبندی یکی از رووهای تتنکاوی اس کته بترای شناستایی
گرو های مام ها بر اساس تشخصهها یا ویژگیهای آنها به کار برم
تیشلم که مر آن هدچ گرو از یدش وعددن شد ای وجلم ندارم [.]17

-3-2-1کالسبندی یا دستهبندی

 -3-2-3کاوش قوانین وابستگی

14

کالسبندی یا مستهبندی یکی از رووهایی اس که برای گترو بنتدی
تتنها مر تتنکاوی تلرم استفد قرار تیگدرم  .هتدف از کتالسبنتدی
تتلند نسث مامن کالسهای از یتدش وعریتبشتد بته استنام تتنتی
تلجلمد تانند گرو اخثارد گرو کاالهاد جناح سداسی اس .]18 ,17[ .

کاوو قلاندن وابستهی روشی اس که با کشتب و یتافتن قتلاندنی مر
رخدامهای میهر وقلع یک تلرم را مر آیند یدشبدنی تیکند .کتاوو
قلاندن وابستهی مر مسته ایهلریتمهای یامگدری بتدون نظتارت جتای
مارم زیرا هدچ برچسثی از قثل برای آتلزو ایهلریتم وجلم ندارم [,16
.]19

14Classification

15Clustering

22
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-4-2مراحل متنکاوی
فرایند تتنکاوی تراحتل تخت فتی مارم کته مر یتژوهش هاشتدمی16و
همکاران ()2015د یدشیرمازود استخراج ویژگی و انتخاا ویژگتی از
تراحل اص ی این فرایند عنلانشد اس  .تراحل ک تی ایتن فراینتد مر
شکل  4نشان مام شد اس  ]20[ .کلتر و راوی17بهطتلر ک تی فراینتد
تتنکاوی شاتل مو فاز اساسی تیباشد :یدشیرمازو تتتند استتخراج
مانش [.]16

16Hashimi

& Ravi

17Kumar

23
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شكل -4مراحل متنکاوی

یافتن رواب ،تدان تفاهدمد ساخ
بهکار تیروم [.]21

-4-2-1پیشپردازش
برای کشب مانش از حجم قابل ولجهی از اسنامد الزم اس که
بر روی اسنام یدش یرمازو انجام شلمو یعنی اطالعات مر یتک
ستتاختار مام ای تناستتب بتترای یتترمازوهتتای بعتتدی آتتتام و
ذخدتر ستازی شتلم .مر ایتن ترح ته مام هتای ورومی کتته مر
مسترس اس باید برای وروم بته ایهتلریتم یتامگدری تاشتدن
آتتتام شتتلمد یعنتتی از حایتت غدرستتاخ یافتتته بتته فرتتت
ساختاریافته و قابل وشخدص برای تاشدن وثدیل شلم]18[ .

اولتاودک آنتلیتل ی و غدتر

-4-2-5تفسیر و ارزیابی
مر این ترح هد خروجی تراحل قثل تلرم ارزیابی قرار تیگدرم
وا تشخص شلم که مانشی کشتب شتد است و اینکته مانتش
کشب شد اهمد مارم یا خدر .با اجرای ایهلریتمهاد مام  /تتن
استخراج شد به فنلن تخت فی وولیل مام تیشلم که اتکتان
استفام تستقدم از اطالعات استتخراج شتد را از طریتق ابتزار
کشب یدلند یا تصلرسازی فراهم تیکنند [.]21

-4-2-2تولید و استخراج ویژگی

-5-2یادگیری ماشین

اگرچه برناته های کاربرمی زیامی مرزتدنته بازیتابی اطالعتات
تانند یاالیش و جست وجتلی اطالعتات تتروث ،تتیولاننتد از
ووقدقات مرزتدنه رم بندی تتتن ستلم بثرنتدد تشتکل اصت ی
رم بندی تتند ابعام باالی فضای ویژگی با ولجه به وعدام زیتام
یغات اس  .را حل این تشکل استفام از رووهای استخراج و
انتخاا ویژگی اس [.]20

یامگدری تاشدن اروثاط نزمیکی با آتار تواسثاوی مارم و اغ ب
با آن همپلشانی مارم .ومرکز این شاخه یتدشبدنتی کترمن بتا
رایانتته است و یدلنتتد توکمتتی بتتا بهدنتتهستتازی ریاضتتی مارم.
تتتدلهتتای وو د تتی بتته توققتتاند یژوهشتتهران ع تتم مام و
وو د هران اجاز تی مهد وصمدمات و نتتایج قابتل اطمدنتان و
وکراریذیر به مس آورند و بتا یتامگدری از روابت ،و رونتدهای
تربلط به گذشتهد از ایهلهای ینهان یرم برماری کنند [.]22

-4-2-3انتخاب ویژگی
انتخاا ویژگی فرایندی اس که زیرتجملعهای از ویژگیهتای
اص ی را با ولجه به برخی از تعدارهتا و یتا اهمدت ویژگتیهتا
انتخاا تیکند .ایهلریتمهای انتخاا ویژگی به مو مستته زیتر
وقسدم تیشلند:
 -1ایهلریتمهای روثهبندی ویژگی
 -2ایهلریتمهای انتخاا زیر تجملعه ویژگی

-5-2-1یادگیری بدون نظارت :خوشهبندی
19

 ز- 18گ م ش
ت ،تتک کتتلیدن20
ایهتلریتم کتتا تدنتز کتته مر ستال  1967ولست
تطرح شدد یکی از توثلاورین ایهلریتمهای خلشهبندی اس
که مر زتدنههای تخت ب تلرم استفام قترار تتیگدترم .هتدف
ایهتتلریتم کتتا-تدنتتزد بهدنتتهستتازی وتتابع هتتدف21تتتیباشتتد کتته
یاستتخهتتای حاصتتل از خلشتتهبنتتدی بتته کمدنتتهستتازی یتتا

-4-2-4کشف دانش
گام بعدی استخراج و کشب مانش از فرمهای تدانی است کته
بر اساس نول نمایش هر سند تیولاند تتفاوت باشتد .نمتایش
تثتنی بر سند برای گرو بنتدید طثقتهبنتدی و وجستمستازی
استفام تی شلمد مر حایی که نمایش تثتنتی بتر تفهتلم بترای

18K-means
19K-mode

Queen
Function

24

20Mac

21Object
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لت ب گ
تنظلر از نملمار گلسی این اس که یک تقدار تشخص وجلم
مارم که حداکثر نملنهها مر آن قرار مارند و هرچه از این تقدار
مورور تی شلیم وعتدام مام هتا کمتتر تتیشتلم .بته ایتن نتلع
یخش شدگی ولزیع گلسی تی گلیند که بدشتر مام های جهان
از این نلع ولزیع یدروی تیکنند .شکل ولزیع گلستی همدشته
37
تتلازن ندس و تمکن اس به سم چپ یتا راست چتلیهی
38
ماشتتته باشتتد .ایتتن ایهتتلریتم از روو بدشتتدنهستتازی انتظتتار
استفام تیکند.

بدشدنه سازی وابع هدف تنجر تیشلم .مر ایتن ایهتلریتم بایتد
وعدام خلشه ها از قثل تشخص شد باشد .این ایهلریتم بر روی
مام های یدلسته وعریب تیشلم.]23[ .
-5-2-1-1الگوریتم DBSCAN
یکتتی از یرکتتاربرمورین ایهتتلریتمهتتای خلشتتهبنتتدید وکندتتک
 DBSCANاس که خلشه ها را بر اساس وراکم و غ ظ آنها
وعددن کند .مر این ایهلریتم ندازی بته تشتخص کترمن وعتدام
خلشه ها ولست ،کتاربر ندست  .ایتن ایهتلریتم قتامر است بتا
اثربخشی باالیی خلشههایی به شکلهای میختلا ایجتام کنتد.
برای خلشه بندی وعدامی از نقاط ولست ،ایتن ایهتلریتمد از مو
یاراتتر شتعاع همستایهی 22و حتداقل وعتدام نقتاط تلجتلم23مر
همسایهید استتفام تتی شتلم و تجملعته نقتاط را بته نقتاط
ترکتتزید24نقتتاط تتترزی25و مام هتتای یتترت26وقستتدم تتتیکنتتد.
[.]24

-5-2-2الگوریتم یادگیری بانظارت :کالسبندی
39

گ م ت تصم م
مرخت وصتتمدم را ح تتی ستتریع و تفدتتد بتترای کتتالسبنتتدی
تجملعه مام های بزرگ با وعدام زیتامی از تتغدرهتا را فتراهم
تی کند .این ایهلریتم که تتغدرهای کمی و کدفی را یدشبدنی
تتیکنتدد اویتدن بتتار ولست ،برتتان40تطتترح شتد .نتدجته ایتتن
ایهلریتم تجملعه ای از شرط های تنطقی بتا ستاختار مرختتی
اس که برای یدش بدنی یک ویژگی بهکتار تتیروم .ایهتلریتم
مرخ وصمدم بهگلنهای عمل تیکند که گلناگلنی یا ونلع مر
گر ها را به حداقل برستاند 4 .نتلع ایهتلریتم مرخت وصتمدم
CARTد QUESTد  CHAIDو  0.5Cوجتتلم مارم کتته وفتتاوت
آن ها مر تعدار انداز گدری عدم خ لصد شتدل شتاخهبنتدی و
هرسکرمن گر های مرخ تیباشد [.]26

27

تب
گ م
این ایهلریتم به مو مسته از باال بته یتایدن و از یتایدن بته بتاال
وقسدم تی شلم .مر روو از باال به یایدند وماتی مام ها بتا هتم
به عنلان یک خلشه بزرگ مر نظر گرفته تیشلند و مر ترح ته
بعد به خلشههای کلچکور وقسدمشد وا جتایی کته هتر مام
به عنلان یک خلشه مر نظر گرفته شلم .اتا مر روو یتایدن بته
باال هر مام مر ابتدا یک خلشه اس د به ورودب مر هتر ترح ته
مام هایی که بدشترین شثاه (کمترین فاص ه) را به هم مارند
به خلشه تی یدلندند وا خلشه بزرگور شلم و مر نهایت همته
مام ها با هم یک خلشه شلند .برای انداز گدری فاص ه بتدن مو
خلشه از رووهای یدلند30استتفام تتیشتلم .انتلاع رووهتای
یدلنتتد عثتتارتانتتد از :نزمیتتکوتترین همستتایهد31یدلنتتد وکتتید32
مورورین همسایهد33یدلند کاتل34و یا یدلند تدانهدن.]25[35

29

28

41

گ م گل تص ف
ایهلریتم جنهل وصامفی یکی از ایهلریتمهای یامگدری تاشدن
و ابزاری برای کتالس بنتدی و رگرستدلن است [ .]27جنهتل
وصامفی ایهلریتمی ورکدثی اس که بتر استاس تتدل مرخت
وصمدم شکل گرفته اس  .مر این ایهلریتم ابتتدا بتا استتفام از
روو نملنه گدری بلت استرپ42وعتدام  Kزیرتجملعته آتتلزو43
را از بدن تجملعه مام های اص ی استخراج تیکند و سپس بتا

22Epsilon
3

MinPoints
points

2

24Core

25Border

point

26Outlier

Linkage

27Hierarchical

36Gaussian

)Mixture Model (GMM

28Partitioning

37Skew

29Agglomerative

)Maximization (EM

30Linkage

Neighbor

Tree

39Decision
40Breman

32Single

Forest

41Random

33Furthest

42Bootstrap

34Complete

43Train

Neighbor
Linkage

38Expectation

31Nearest

Linkage

35Average
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آزتایش کرمن این زیرتجملعتههتا وعتدام  Kمرخت وصتمدم
ایجام تی شلم .مر نهای یک جنهل وصتامفی از ایتن مرختتان
وصمدم ایجام تیشلم.]28[ .

جدول  -1ماتریس در هم ریختگی

44

گ م شبک عصب
شثکه عصثی ابزار قدرومندی برای حل تشکالت یدچدد اس
که با یرمازو مام هاد مانش ینهان آنها را بته ستاختار شتثکه
تنتقل تی کند .نلرون یک وابع غدرخطید یتاراتتری و توتدوم
اس که برای راحتید به این وابع نتلرون گفتته تتیشتلم .بته
تتغدرهای نلرون ورومی نلرون گفته تتیشتلم و تقتدار آن مر
خروجی آن نشان مام تی شلم .نلرونها تیولاننتد بتهراحتتی
به صلرت گرافدکی نمایش مام شلند .ورکدب ولابتع غدرخطتی
مو یا چند نلروند شتثکهای از نتلرونهتا را وشتکدل تتیمهتد.
بتتهطتتلر ک تتی شتتثکههتتای عصتتثی مو نتتلع هستتتند :شتتثکه
 45شثکه بازخلر.]2946[.
یدشخلر و

کالس  /وشخدص

وشخدص تثث

وشخدص تنفی

تثث

Tp

Fn

تنفی

Fp

Tn

 :)true positive( Tpکتتالس تثثتتتی کتته بتته مرستتتی تثثت
وشخدص مام شد اس .
 :)false negative( Fnکتتالس تثثتتتی کتته بتته اشتتتثا تنفتتی
وشخدص مام شد اس .
 :)false positive( Fpکتتالس تنفتتی کتته بتته اشتتتثا تثث ت
وشخدص مام شد اس .
 :)true negative( Tnکتتالس تنفتتی کتته بتته مرستتتی تثث ت
وشخدص مام شد اس .
بر اساس این تاوریس شاخصهتای مقت د صتو و اتتدتازF-
تواسثه تیشلم.

47

پش ب ن
شن
تسأیه طثقه بندی یکی از تسا ل اص ی تطر شد مر یامگدری
تاشدن اس  .بسداری از تسا ل را تی ولان بصلرت یک تستأیه
کالسه بندی تطرح کرم و حل نملم .روو های طثقته بنتدی
خطید سعی مارند که با ساختن یک ابر سطح (که عثارت اس
از یک تعامیه خ)،د مام ها را از هتم وفکدتک کننتد .چنتدین
وفکدک کنند خطی تی ولانتد مام مو کتالس را از هتم جتدا
کند .یکی از روو هایی کته بصتلرت گستترم بترای اینهلنته
تسا ل استفام تی شلمد تاشدن برمار یشتدثان است  .تاشتدن
بتترمار یشتتتدثان مر ستتال  1993ولستت ،والمیمدتتر وایندتتک
یدشنهام شد SVM .بهترین ابر سطوی را یددا تی کند کته بتا
حداکثر فاص هد مام های تربلط به مو طثقه را از هتم وفکدتک
کند]30[ .

-6-2-1دقت

 precisionمرستی یدشبدنیها را نسث به کل تتلارم کتالس
نشان تیمهد .فرتلل تواسثه به صلرت زیر اس :
𝑝𝑇
𝑝𝐹 𝑇𝑝 +

-6-2-2صحت

= precision

49

مر شاخص صو نسث تقدار تلارم صودح طثقهبنتدیشتد
ولس ،ایهلریتم از یک کالس به کل اعضای یدشبدنی شد مر
آن گرو را تواسثه تی کندم .فرتلل تواسثه بته صتلرت زیتر
اس :
𝑝𝑇
𝑛𝐹 𝑇𝑝 +

-6-2-3امتیازF1-

= Recall

50

این تعدار مق و صو را با هم مر نظر تیگدرم .تعدار  F1مر
بهترین حای د یک و مر بدورین حای صفر است  .ایتن تعدتار
ولصتتدبکننتتد تدتتانهدن وزنمار تتتابدن مو کمدتت مقتت و
صوس اس  .این تعدار تدزان مق و صو یک تتدل را بته
صلرت همزتان بررسی تیکند و تدزان کدفد کالسبنتدی را
وعددن تیکند .برای تواسثه اتتداز  F1از فرتلل زیتر استتفام
تی شلم .برای تواستثه ایتن شتاخص از فرتتلل زیتر استتفام
تیشلم:

-6-2ارزیابی مدل در یادگیری با ناظر
مر یامگدری با ناظر چنتدین را بترای ارزیتابی عم کترم تتدل
یامگدری و نتایج مسته بندی وجلم مارم .شاخصهتای ارزیتابی
کدفد کالس بندی بر اساس تاوریس مرهتم ریختهتی وعدتدن
تی شلند .مر تاوریس مرهم ریختهی وعددن تیشلم چه وعتدام
از یدشبدنیهای تدل صودح و غ  ،بلم اند .جدول  1تاوریس
مرهم ریختهی برای یک تدل مووایی را نمایش تیمهد.
Network

48

44Neural

45Feedforward

48Precision

46Feedback

49Recall

47Support

50F1

vector machine

Score

26
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precision ∗ Recall
precision + Recall

تلفقد برای وجزیه و وو دل تقاالت اخثار تایی و گزاروهای
همرا مام های سری زتانی بتازار تتلرم استتفام قترار گدترم.
تتنکاوی گزاروهای خثری تتایی تتیولانتد بترای استتخراج
اطالعات تهم مر تلرم وقایع تخت ب سداسی و اقتصامی که به
طلر ک ی بازار تایی یک تنطقه را وعددن تتیکنتد و ندتز ع تل
عم کرم ضعدب یا افتزایش ناگهتانی مر بتازار را ولضتدح مهتد.
اتتتروز بتتا ولجتته بتته حجتتم اخثتتار تلجتتلم مر اینترنت د ندتتاز
روزافزونی به فناوری قابل اطمدنانی وجلم مارم که بتلاند بترای
وجزیه و وو دل خلمکار گزاروهای خثری و کشتب اطالعتات
ک ددی از طرف وو د هتران و سترتایه گتذاران استتفام شتلم.
[]34
53
اخثار نقش تهمی مر فرایند ارزیابی قدمت فع تی ستهامد کته
ولس ،وو دل گراند سترتایه گتذاران و سترتایه گتذاران نهتامی54
صلرت تی گدرمد مارم .بر اساس یک میدگا وئلریتکد ارزیتابی
کارآتد از یک شرک باید بر ارزو فع ی و جریتان وجتل نقتد
آیند شرک وأثدر بهذارم .مر اخثار نه ونها آتار و ارقتام تتایی
ب که اجزای تتنی کدفی ندز قدم ستهام را ووت وتأثدر قترار
تیمهند []10
مر سالهای اخدر روزناتههای سنتی به میدتل افتزایش فراگدتر
شدن شثکه جهانی واد به گسترو سترویسهتای خثتری بتر
خ ،را مر تود ،وا یرماختهاند .برای سرتایهگذاراند خثرهای
بالمرنگ تایی55مر وصمدمگدریها سترتایهگتذاری بستدار تهتم
اس د زیرا مر تود ،وا خثرهتا بته طتلر تکترر مر حتال بته
روزرسانی هستند .اطالعات بدش از حد یک تشکل قابل ولجته
اس  .برای سرتایهگذاران غدرتمکن اس که همه آنها را یکتی
یکی بخلانند .اگر چه ووقدقات رو بته افزایشتی مر تتتنکتاوی
اسنام مر حال انجام اس د اتتا مقت کتم و یتایدن بتلمن نترخ
بازگش سثب تیشلم سرتایه گذاران زتان زیامی را بترای بته
مس آورمن اطالعات تعنیمار اندکید مر گش و گتذار وا از
مس بدهند]8[ .
برای بررسی وأثدر اخثار بر روی قدم سهام تطایعات تخت فی
صلرت گرفته اس  .تهاجان و همکاران به بررسی اخثتار بترای
شناستتایی رویتتدامهای تهتتم و وتتأثدر آن بتتر بتتازار ستتهام هنتتد
یرماختند ]35[ .هلانگ و همکاران [ ]8وأثدر ودترهتای خثتری
تنتشرشد ولس ،روزناته هتای ایکتروندکتی بتر روی شتاخص

= F1 Score

با استفام از این شاخصهتای تتیوتلان تتدلهتای یتامگدری
مووایی با ناظر را ارزیابی کرم]31[ .
-7-2پیشبینی بازار بر اساس اخبار منتشرشده
تدیری ریسک تتایی یکتی از کارهتای بستدار یتر چتایش مر
واحدهای تایی اس  .مر مو مهه گذشته رووهتا و تتدلهتای
کمی51بسداری جه تشخص کرمن وتأثدر بازارهتای بتی ثثتات
تایی بر وجارتد ولسعه و گسترو یافته اند .اکثر این تطایعتات
بر روی مام های ساختاریافته تانند سری قدم هتای وتاریخی
انجامشد اس و ولجه اندکی به مام های غدتر ستاختار یافتته
(تتنی) 52شد اس د مر حایی که بدشتر حجتم تنتابع اطالعتاوی
تلجلم از این نتلع توتتلا هستتند .ووقدقتات وجربتی کته مر
گذشته صلرت گرفته اس نشان تتیمهتد کته اخثتار ختاصد
تانند افشای شرک های بزرگ تی ولاننتد ستثب وغددتر رفتتار
غدرطثدعی قدم یس از انتشار شلم]32[ .
فرضده بازار کارا و نظریه گام وصتامفی مو نظریته هستتند کته
وأثدر قابل ولجهی بر یدش بدنی بازار ماشتته است  .مر فرضتده
بازار کاراد قدم سهام بازوابی از اطالعات بتازار کاتتل است و
زتانی که اطالعات جدیدی ارا ه شلمد بالفاص ه مر قدم سهام
تنعکس تی شلم .مر نظریه گام وصامفی اعتقام بر این اس که
بازارها کارآتد هستند و اصالح قدم ها بالفاص ه رخ تیمهتد و
یدش بدنی قدم از مام بازار غدرتمکن است  .ایتن نظریتههتا
بدان تیکنند که قدم ها بته اطالعتات یدلنتد ختلرم انتد و از
اطالعات اتروز نمیولان برای یتدشبدنتی قدمت هتا مر آینتد
استفام کرم]33[ .
همچندن مر یدش بدنی قدم سهام مو ف ستفه کتاتالً تختایب
وجلم مارم .فنهتای وجزیته و وو دتل بندتامی و وکندکتال .مر
حایی که وو د هتران بندتامی بته منثتال استتفام از مام هتای
نسثید نسث هتا و مرآتتد نستثی ستهام هستتندد وو د هتران
وکندکال از نملمارهاد فتنهتای تتدلستازی بتر استاس حجتم
تعتتاتالت وتتاریخی و قدم ت هتتا بتترای وو دتتل ختتلم استتتفام
تیکنند]33[ .
مر حایی که رفتار بازار ووت وتأثدر اوفاقتات تو تی و جهتانی
اس د جز دات این اوفاقات مر مام هتای ستاختاریافته تشتاهد
نمیشلم .انتظار تیروم که مام کاوی نقش تهمتی مر طراحتی
راهثرمهای یدش بدنی رفتار بازار ماشته باشدد زیرا تیولانتد بتا

53News
51Quantitative

traders

54Institutional

ﬁnancial news

52Nextual

27

55Real-time

فص ناته فناوری اطالعات و اروثاطات ایراند سال یازمهمد شمار های 39و40د بهار ووابستان

اتددتهدی عثاموی و .........
1398

قد م تایی بلرس وایلان را تلرم بررسی قرار مامنتد .هاگلنتا56و
همکاران سعی کرم اند با استتفام از رووهتای تتتنکتاوی و
انتخاا ویژگی ها از طریق بازخلرم بازار بته بهثتلم یتدشبدنتی
قدم سهام بپرمازند [ .]10تدل میهری که بر روی یدشبدنی
قدم سهام بر اساس اخثار تنتشرشد تییرمازم سدستم تتن
تتتتایی آریزونتتتا57است ت کتتته ولستتت ،شتتتلتاکر58و همکتتتاران
طراحی شد است [ .]33مر شترک تشتاور ای واوتا مر هنتد
صلرت گرفته اس به منثال ایجام ساتانه ای جه وو دل بازار
سهام با استفام از بررسی اخثتار تتایی تنتشرشتد بتهتنظتلر
شناسایی و وشخدص اوفاقتات تهمتی کته بتر روی بتازار وتأثدر
تیگذارند هستند [ .]34مر ووقدقی که مر مانشتها تدستلری59
مر سال  2017انجتام شتدد فراینتد جتاتع مام کتاوی را بترای
یدشبدنی جه روزانه شاخص اساندیتی  500بتر استاس 60
ویژگی تایی و اقتصامی ارا ه گرمید [ .]36مر تدل میهری کته
ولس ،آیمن و همکاران ارا ه شدد به منثال یدشبدنی تثتنی بر
وو دل احساسات از اخثار تایی و قدم های بازار ستهام بلمنتد
[.]37
از آنجایی که سهاتی که مر یک گرو بلرسی قترار تتیگدرنتد
ماری رفتارهای نستثتاً تشتابهی هستتند از ایتن رو ووقدقتات
نشان تیمهد برای کاهش ریسک سثد سهامد ومام ستهمهتا از
یک گرو انتخاا نشلم و با خرید تتنلع از سهم مر گترو هتای
تخت ب ریسک خلم را کاهش مهند ]38[ .از این رو بهتر اس
برای وو دلد سهم هایی انتخاا شتلم کته مر یتک گترو قترار
مارند .برای تثتال بته نظتر تتیرستد علاتتل تتلثر بتر قدمت
سهم های گرو شدمدایی تتفاوت از علاتل گرو غتذایی باشتد.
گرو توصلالت شدمدایی بزرگترین گرو ستهام از نظتر ارزو
سهام مر بلرس اوراق بهامار اس د این گترو بته عنتلان نملنته
برای تطایعه انتخاا شد اس .

واریخی بسدار سام اس د اکثر تطایعتات ماخ تی بتر روی ایتن
حلز انجام شد اس .
مر تطایعه ای که ولس ،وای وو60و همکاران مر ستال  2020بتا
عنلان «یک تدل شثکه عصثی ح قهای جدید برای یدش بدنی
قدم سهام» بر روی سهام بتلرس وتایلان انجتام شتد است د
ولضدح مام تیشلم که استفام از شثکه عصتثی مر یتامگدری
عمدق بتر استاس ویژگتیهتا بستدار تتلثر است  .همچنتدن از
چارچلا شثکه عصثی ح قلی تی ولان برای انتخاا ویژگی و
یدشبدنی قدم سهام با استتفام از میتتای وتاریخی استتفام
کرم .مر این تقایته از ورکدتب ایتن مو روو بترای یتدشبدنتی
قدم سهام استفام شد اس ]39[ .
مر ووقدق میهری با عنتلان «روو یتامگدری کارآتتد تاشتدن
هدثریدی برای یدش بدنی بتازار ستهام ستری زتتانی» ولست،
عثاموی و تروضلید با استفام از یک روو ورکدثی از ایهلریتم
نتدک و وکندک شثکه عصثی تصتنلعی بترای وهدته روشتی
برای یدش بدنی قدمت ستهام و ستری هتای زتتانی استتفام
نملم اند .مر این روو تقامیر خروجی ایهتلریتم نتدتک وارم
ایهلریتم ولسعه یافته وکندک شثکه عصثی تصنلعی تی شلند
وا خطاها را مر نقطه مقدق برطرف کنند .وجزیه و وو دل نشان
تی مهد که روو ورکدثی ایهتلریتم نتدتک و وکندتک شتثکه
عصتثی تصتتنلعی تتی ولاننتتد مقت را مر وکرارهتتای کمتتتری
افزایش مهند .این وجزیه و وو دل بر روی شاخص اصت ی 200
روز و همچندن بر روی ینج شرک ذکر شد مر NASDAQ
انجام شد اس ]40[ .
مر تطایعهای میهر ولس ،رانجا ستنایاوی61و همکتاران مر ستال
 2018با عنلان «یک تدل جدید برای یدش بدنی قدم سهام
با استتفام از شتثکه عصتثی ورکدثتی» بتا استتفام از میتتای
واریخی قدم سهم بازار بلتثای و با استفام از شتثکه عصتثی
تصنلعی به یدشبدنی قدم یرماخته شد اس  .همچنتدن از
ایهلریتم بهدنتهستازی ازمحتام ذرات بترای بهدنته کترمن وزن
ورومی استفام شد اس  .مر نهای نتایج بدس آتد با نتایج
تدلهای انداز گدری فاص ه و شتثکه عصتثی تصتنلعی بدتزین
تقایسه شد و نتایج تط لاوری از این روو بدس آتد]41[ .
مر تقایتتهای بتتا عنتتلان «یتتک روو جتتاتع خلشتتهبنتتدی و
طثقهبندی برای یدشبدنی بتازم روزانته بتازار ستهام» ولست،

-8-2یادگیری ماشین و پیشبینی قیمتها
تطایعات انجام شد خارجی مر ایتن حتلز بتر ختالف تنتابع
فارسی بسدار غنی اس  .از جم ه مالیل عدم ومایتل توققتدن
ایرانی مر این حلز یدچدد و مشلار بلمن فرایند انجام تراحتل
تتن کاوی و عدم مسترسی تناسب به تنابع سخ افزاری اس .
از انجایی که اجرای ایهلریتمها بر روی مام های ساختار یافتته
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ونتگ62و انکته63مر ستال  2017از روو  fuzzy-meansبترای
یا سازی و  PCAبرای کتاهش ابعتام مام هتا استتفام شتد
اس  .خلشهبندی و مستهبندی با استفام از رووهتای شتثکه
عصثی و رگرسدلن یجستدک انجتام و نشتان مام شتد شتثکه
عصثی نتایج تط لاوری به همرا مارم]42[ .
مر تقایهای با عنلان «یدشبدنی رفتار بازار سهام با استتفام از
وکندک مام کاوی و وجزیه و وو دل احساسات اخثتار» ولست،
آیمن خدر و همکاران مر سال  2017بر روی یدشبدنی قدم
سهام انجام شد با استفام از ایهلریتم ناوی بایاس جه گدتری
(تثثت یتتا تنفتی) اخثتار را تشتتخص کتترمن بتتل بتتا ورکدتتب
جه گدریها با قدم واریخی و ستپس استتفام از ایهتلریتم
کااتدن نزمیکترین همسایه جه قدم سهام (تثث یا تنفی)
را تشخص کرمن]43[ .
مر ووقدقی میهر ولس ،شلتاکر64و همکاران مر سال  2012بتا
عنلان «ارزیابی احساسات مر تقاالت اخثار تتایی» یتدشبدنتی
بازار سهام با استفام از ابزار وو دل احساسات بر استاس اخثتار
تنتشرشد و روو استفام از روو رگرسدلن بترمار یشتتدثان
یرماخته شد]33[ .
65
مر تقایه ای که ولست ،هانتگ و همکتاران مر ستال  2010بتا
عنلان «مر عاتل انتشار اخثار بتر استاس قتلاندن انجمنتی و
وکندکهای مام کتاوی» تنتشتر شتدد بتا استتفام از سدستتم
یرمازو اطالعات و مانتش چدنتی بترای جداستازی ک متات و
استفام از ایهلریتم قلاندن انجمنی وزن مهی بترای وشتخدص
مو یا چند عثارت وأثدرگذار مر ودتتر خثرهتا بتر روی شتاخص
بلرس وایلان استفام شد]11[ .
67
66
مر ووقدقی میهر ولست ،گتروس و تتلنترتن مر ستال 2011
با عنلان «یک رویکرم تدیری ریسک مر بازار روزانه بر تثنای
وو دل تتنی» قثل از شروع فرایند مام کتاوی استنام از طریتق
سه قدمد شناسایی ویژگیهتاد انتختاا ویژگتیهتا و نماینتدگی
ویژگی به مام های ستاختاریافته و عتدمی وثتدیل تتی شتلند.
سپس از طریق چهار روو نتاوی بایتاسد کتااتدن نزمیکتترین
همسایهد شثکه عصثی و تاشدن برمار بته مستتهبنتدی مام هتا

ت تییتترمازم .مر ایتتن تطایعتته استتتفام از روو تاشتتدن بتترمار
یشتدثان به نتایج بهتری تنجر شد اس ]32[ .
مر تطایعتتهای میهتتر ولستت ،هتتانهنلا68و همکتتاران بتتا عنتتلان
«خلاندن خلمکار اخثار :یدشبدنی قدم سهام بر اساس اخثار
تایی با استفام از ویژگیهتا» مر ستال  2013مر تتدیی چهتار
ترح ه ای به استخراج ویژگیهاد انتخاا ویژگیها و نماینتدگی
ویژگیها با استفام از بازخلرم بتازار و ستپس طثقتهبنتدی بتا
استفام از روو تاشدن برمار یشتدثان یرماختند]44[ .
مر تطایعه ای میهر با عنلان «کاوو اخثار تتایی بترای وقتایع
تهم و و وأثدر آنها بر بازار» ولس ،تاهتان جتان69و همکتاران مر
ستتال  2008روو وخصتتدص مرک تته ینهتتان بتترای شناستتایی
تلضلعات و ک مات تروث ،تلرم استفام قرار گرف  .سپس بتا
استفام از روو ورکدثی شاتل مرخ وصمدم و تاشتدن بترمار
یشتدثان با هسته ستدهمل دد بترای مستتهبنتدی وأثدرگتذاری
اخثار بر بازار استفام شد]41[ .
مر تقایهای میهر با عنلان «خلشهبندی اسنام بترای شناستایی
رویدامها و وو دل روند مر اخثار بازار» ولست ،می70و همکتاران
مر سال  2008با استفام از روو وخصدص مریک ه ینهان برای
استخراج اوفاقات تهم و استفام از کرنتل کتااتدن تدانته بترای
خلشهبندی تلضلعات استفام شد اس ]41[ .
مر این یژوهش به میدل تلجلم بلمن میتای آتلزو و وس
تیولان از ایهلریتمهای یامگدری با ناظر استفام کرم .از
آنجایی که تیولان وغددر قدم سهام را به صلرت بزرگتر
تساوی صفر و کلچکتر از صفر مسته بندی کرم (مستهبندی
باینری) تیولان از تدل تاشدن برمار یشدثان سلم برم .مر
سایر تطایعات انجام شد ندز این ایهلریتم به عنلان یک
ایهلریتم بهدنه با نتایج قابل قثلل تعرفی شد اس  .از تزایای
ایهلریتم تاشدن برمار یشتدثان به میدل سامگی مر تواسثات
نداز کمتری به تنابع سخ افزاری مارم [45].به میدل حجم
باالی میتای یرمازو شد مر این تطایعه و تودومی های
سخ افزاری این ایهلریتم به عنلان تناسبورین گزینه انتخاا
شد.
-3فرآیند انجام پژوهش
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تشخص تی کند .تاوریس جه قدم که نشان مهند جهت
قدم مر هرروز اس .
مر ترح ه چهارم یس از انتخاا ک ماوی که بدشترین اتتدتاز را
مارند ویژگیها تشخص تی شلند و از ورکدب تاوریس ک مات و
جه قدم سهامد تاوریس ورومی تدل وشکدل تیشلم.
مر قدم ینجم با استفام از ایهلریتم  SVMتتدل آتتلزو مام
تیشلم و نتایج حاصل از یدشبدنی تتدل تتلرم ارزیتابی قترار
تی گدرم .به غدراز ترح ه خزو ومام تراحل با استفام از زبتان
برناتتتهنلیستتی  Pythonو توتتد ،ولستتعه  PyCharmانجتتام
تیشلم.
برای انتخاا ایهلریتم تناسب برای یرو و ووقدق مام کتاوی
باید به  5عاتلد مق د تدت زتان آتلزو ایهتلریتمد خطتی یتا
غدرخطتتی بتتلمن تتتدلد وعتتدام تتغدرهتتای تستتئ ه و وعتتدام
ویژگیهای انتخابی مق کندد.

اس که با خزو واسای های خثری یربازمید یدنک آخترین
خثرهای تنتشر شد بهصلرت  15مقدقه یکبتار مر میتتابدس
 Mysqlبهعنلان وظدفهای که مر آیند باید انجام شلمد ذخدتر
تیشلم .ستپس یدنتکهتای ذخدتر شتد خلانتد تتیشتلم و
اطالعاوی تانند عنلان خثرد تتن خثر و مسته خثر مر میتابدس
ذخدر تیشلم .یس از یدشیرمازو تتنهاد مام ها آتام وروم
به ایهلریتم یامگدری تاشدن شلم.
مر قدم موم مام های تربلط به تعات ه ستهم از ستای بتلرس
اوراق بهامار استخراج تیشلم .برای ذخدر ستازی ایتن مام هتا
ابتدا یدشیرمازو بر روی میتا انجام تیشلم و مام های ستهم
مر میتابدس ذخدر تیشلم.
مر ترح ه سلم سه تاوریس ایجام تتیشتلم .تتاوریس ک متات
خثری که نشان مهند وکرار ک مات مر هرروز است  .تتاوریس
 TF-IDFکه اتتداز هر ک مه را بترای ترح ته انتختاا ویژگتی
PHP
MySql

TF-IDF

SVM

F

شكل  -5روش جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها

یتتن سدستتتم بتتا استتتفام از زبتتان برناتتتهنلیستتی یتتیاچیتتی و
چهارچلا71الراول72نلشتته شتد .بترای مان تلم صتفوات خثتر از
یکدج گازل و برای ذخدر سازی عنلاند تتن و مستته خثتر بتر
اساس آمرس تکان ستی اس اس73از یکتدج مام کراویتر استتفام
تیشلم .مر فاز اول  17سای خثرگزاری یربازمید ایتران بترای

-1-3سیستم خزش و ذخیرهسازی اخبار روزانه
-1-3-1ذخیرهسازی اخبار خبرگزاریها
یک برناته خزشهر برای جمع آوری میتای تلرم ندتاز از ستطح
وا یکی از ضروریورین بختش تطایعتات واکتاوی است  .مر
اینجا به بررسی یک خزشهر که مر این تطایعه با زبان ییاچیی
نلشته شد اس تعرفی تیشلم .مر شکل ( )4فرایند کار ایتن
برناته نمایش مام شد اس .

71Framework
72Laravel

Style Sheets

30

73Cascading

بهکارگدری واکاوی مر یدشبدنی جه قدم سهام گرو توصلالت شدمدایی مر بلرس اوراق بهامار

ذخدر سازی وعددن شد اند .همچنتدن  2مستته اصت ی اخثتار
سداستتی و اخثتتار اقتصتتامی و  160زیتتر مستتته بتترای آنهتتا
وعریبشد اس .

ت

ب گز

ت

ن
ب
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کن
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شكل  -6نحوه کار پیاچپی کراولر
جدول  -2سایتهای خبرگزاری خزششده
نام خبر گذاری

نام خبر گذاری

ایسنا

شثکه خثر

عصر ایران

اقتصام آنالین

باشها خثرنهاران

خثر آنالین

وسندم

تشرق

خثرگزاری فارس

تهر

افکار ندلز

وابنا

تلج

مندای اقتصام
برور ینها

فرما
اقتصام ندلز

یدنک آخرین خثرها براساس انتخابهر ستیاساسد تکتان مرج
عنلان خثر بر اساس انتخابهر ستیاساس و تکتان مرج مستته
خثر بر اساس انتخابهر سیاساس ذخدر تیشلم.

ایهلریتم کار این خزشهر مر نملمار زیر ارا ه شد اس  .مر قدم
اول مام های اویده یک واسای جه خزو ذخدر تیشتلم.
این مام ها شاتل عنلان خثرگزارید یدنتک اصت ی خثرگتزارید
صفوه ای که آخرین خثر ها مر آن تنتشر تیشلمد تکتان مرج

شكل  -7نمونه دیتای جدول  crawl_tasksو لینکهای ذخیرهشده جهت خزش
task_link = link
Else
task_link = base_agent_url + link
If task_link not in tasks then
Create new task
Add random number to task
Add task_link to task
Insert task to database

مر قدم موم یدنک آخرین خثرها با استفام از کران جااها هر
 10مقدقه به عنلان یک وظدفه ذخدر تی شلند .ایتن اتتر بته
این میدل اس که مر طتلل روز بتار سترور زیتام است و کتار
ذخدر سازی اخثار مر انتهای روز و قثل از صثح انجام تیشلم.
شثهکد این ترح ه مر زیر آورم شد اس :

مر قدم سلم بررسی تیشلم آیا یدنکی برای ذخدر سازی خثتر
وجلم مارم یا خدر .اگر وظدفه وجلم ماشته باشتدد یدنتکهتایی
که به عنلان یک وظدفه ذخدر شد بلمند به صلرت وصتامفی
انتخاا تی شلند و اخثار آنها ذخدر تیشتلم .ایتن فراینتد بته

Select all agents
For each agent in agents do
Download page for last news links
Remove JavaScript code
For each link in last news links do
If link has base_agent_url
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Select and add title to news
Select and add content to news
Select news category
Insert news to database
If news page has category then
If news category is defined then
Add category to news
Else
If category not defined in suggested category then
Add category to suggestion

خاطر ج لگدری از ارسال مرخلاس های زیام یش سر هم بته
یه خثرگزاری اس .
شثهکد فرایند ذخدر سازی اخثار به صلرت زیر اس :
Select 12 tasks randomly that not crawled
Change tasks status to is crawling
If number of tasks is 0 then
Select 3 tasks randomly that had error in crawl
For each task in task do
Download task page
Remove JavaScript code
Remove tab and newline character from text
Create new news

شكل  -8نمونه دیتای جدول ( newsخبرهای منتشرشده)

مر وشخدص ساختار صفوه و مر نتدجه ذخدر سازی تتیشتلم.
به ایتن میدتل یتس از مان تلم توتتلای صتفوه وا وتگهتای
> <scriptو توتلای ماخل آن از صفوه حذف تیشلم.
همچنتتدن وجتتلم کاراکترهتتای ختت ،بعتتد ( )\nو وتتب ( )\tمر
صفوات مان لم شتد د کاراکترهتای زا تدی هستتند کته بترای
کتتاهش حجتتم میتتتابدس و تروتتب شتتدن نمتتایش توتتتلای
ذخدر شد د حذف تیشلند.

مر قدم چهارم عنلان خثر و مسته خثر ذخدر تیشتلم و اگتر
این کار با تلفقد انجام شلم وضعد ذخدر ستازی بته یایتان
یافته وغددر تی کنتد .اگتر سترور خثرگتزاری یاستخهل نثاشتدد
وضعد به مارای خطا وغددر تیکند .اگتر یدنکتی مارای خطتا
باشد یکثار میهر یس از ذخدر همه خثرها خلاند تیشلم.
وجلم کدهای جاوا اسکریپ به میدل ماشتن برخی از وگهای
اچویام ال مر صفوات وا باع ایجام خطا مر یکدج مام کراویر
ت
ف
ن کن
ع ن

ت

ب
ن ب
ن
ب

ت
ع ن
ت

شكل  -10تعداد خبرهای منتشرشده توسط هر خبر گذاری
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یس از تراجعه به یدنک آرشدل تعاتالت نقد مر ستای بتلرس
اوراق بهتتامار وهتتران بتته نشتتانی  tse.ir/archive.htmlیتتس از
انتخاا واریخ تلرمنظر تیولاندد مام های سهام تعات هشتد مر
آن واریخ را ذخدر کندد .یدنک مان لم بهصلرت زیر اس .

۱۷۶,۹۹۸
۱۳۰,۸۴۶
۹۴,۳۱۷
۸۸,۲۱۸
۸۰,۱۳۵
۷۶,۱۹۷
۴۳,۵۸۶
۳۵,۸۵۸
۳۴,۴۶۶
۳۳,۱۹۲
۲۹,۶۱۸
۲۸,۱۲۱
۲۳,۸۳۶
۲۱,۱۸۲
۱۸,۷۶۱
۱۷,۸۷۷
۸,۳۹۳
۷,۳۸۹

http://tse.ir/archive/Trade/Cash/TradeOneDay/TradeOn
eDay_1398_5_14.xls

حال با ماشتن واریخ تیولان قستم آختر یدنتک تتلرمنظر را
ولیدد و ومام فایلهای تعتاتالت را مان تلم کترم .بترای گترفتن
واریخ های تعاتالوی کافی اس مر قسم آرشدل سای بتلرس
اوراق بهامار فایل خالصه تعاتالت برای سال  97را مان لم کترم
و سپس از ستلن واریخ برای مان لم فایل ریز تعاتالت استتفام
کرم .بدین تنظلر ستلن واریخ مر یک فایتل  csvذخدتر شتد
اس و مر کد از ستطرهای ایتن ستتلن بترای ستاخ یدنتک
استفام تیشلم.
ازآنجاییکه فایلهای مان لم جدولهای  HTMLهستندد اگر بتا
فرت  htmlبهجای  xlsذخدر شلندد تیولان ولس ،کتابخانته
 Pandasخلاند و یکپارچه شلند و سپس مر میتابدس ذخدتر
شلند.

شكل  -11تعداد خبرهای منتشرشده توسط هر خبر گذاری

-2-3ذخیرهسازی دادههای سهام

شكل  -12نمونه دیتای جدول ( transactionتراکنشهای سهام
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=111C14
17

مر ترح ه بعد مام تربلط به شرک های بلرس اوراق بهتامار را
ذخدر تیشلم وا بتلاندم بر اساس مسته وعددنشد بترای هتر
سهمد سهام تربلط به شرک های گرو یتروشدمی را وعدتدن و
ایهلریتم را بر روی آنها اجرا کندم .برای این کار از یدنک زیتر
استفام تیکندم و مام ها را آتام وروم به سدستم تیکندم.

مر این یدنک مام های تربتلط بته هتر ستهم تلجتلم است و
تی ولان از مام های ذخدر شد مر ترح ته قثتلد ستهم هتای
تربلط به گرو توصلالت شدمدایی را ذخدر کرم.

شكل  -13نمونه دیتا جدول ( companyدادههای مربوط به شرکتها)

33

اتددتهدی عثاموی و .........
1398

فص ناته فناوری اطالعات و اروثاطات ایراند سال یازمهمد شمار های 39و40د بهار ووابستان

اصالح فاص ه گذاری «تی»د «نمی»د «مرتی»د «برتی»د «بتی»
مر ابتدای وا ها
وثدیل « » به « ی»
وثدیل «ا» تتصل به ابتدای وا ها به «به»
اصالح فاص هگذاری یسلندها
حذف فاص هها و ندمفاص ههای اضافه بکار رفته مر تتن
وصودح فاص ه گذاری مر تلرم عال م سجاوندی بدینصلرت که
عال م سجاوندی به یغات قثل از خلم تی چسثند و با یغ بعتد
از خلم فاص ه خلاهند ماش ]46[ .

-3-3پیشپردازش متن
یدش یرمازو تتن از تراحل بسدار تهم مر تتتنکتاوی است .
ازاین رو مر این یژوهش چندین ترح ه جه یتدشیترمازو و
حذف مام های اضافه و یکسانسازی استتفام شتد است  .بته
میدل حجتم بتاالی خثرهتاد قثتل از یتدشیترمازو خثرهتایی
انتختتاا شتتدند کتته فقتت ،مر مو مستتته سداستتی و اقتصتتامی
مستهبندیشد بلمنتد .میتتای جدیتد مر جتدول news_back
ذخدر شد .مر این ترح ه  80618خثر انتخاا شد.
-3-3-1نرمالسازی متن

-3-3-2حذف کلمات توقف

مر این ترح ه بتا استتفام از کتابخانته هضتم عنتلان و تتتن
خثرها نرتالسازی شد .به میدل حجم مام ها بترای استتفام از
حتداکثر ظرفدت سدستتمد از روو  multi threadمر کتدهای
یتتایتلن استتتفام شتتد .یعنتتی شناستته خثرهتتا مر مستتتههتتای
100هزاروایی مر یک ح قه قرار تیگرفتند و کد نرتتالستازی
بهصلرت تلازی برای خثرها اجرا شد.
مر حایت ستتام عم دتتات نرتتتالستتازی تتتتن بتتا تراحتل زیتتر
انجامیذیر اس :
اصالح انلاع حرف « » به تعامل فارسی آنان.
اصالح انلاع حرف «ی» به تعامل فارسی آنان.
بررسی همز و انلاع تخت ب اتالهای تلجلم و اصالح هرکتدام
(بهعنلانتثال وثدیل ؤ به و د ئ به ی د أ به ا د إ به ا و…)
حذف شناسهی همز از انتهای وا هایی تثل شهداء
حذف شناسه «آ» به «ا» تانند :آا به اا
اصالح نلیسهی «طلر» مر وا هتایی تاننتد بتهطتلرد آنطتلرد
اینطلر و …
بررسی وجلم حرف «ی» مر انتهای یغاوی تاننتد خانتهی تتا و
اصالح آنان
حذف وشدید از وا ها
وثدیل ارقام عربی و انه دسی به تعامل فارسی.
اصالح نلیسهی ندمفاص ه
اصالح اعراا و حذف فتوهد کسر و ضمه و همچندن ونلینها
حذف ندمفاص ههای وکراری
حذف نلیسه ی «تت» کته بترای کشتش نلیستههتای چستثان
تلرماستفام قرار تیگدرم .تانند وثدیل«بتتتتتتتتر» و «بتتتر»
به «بر»
چسثاندن یسلندهای «ور»د «ورین» و … به آخر وا ها
اصتتالح فاص ت هگتتذاری «هتتا» مر انتهتتای وا هتتا و همچنتتدن
یسلندهای «های»د «هایی»د «هایم»د «های »د «هایش» و …

مر ترح ه موم یدش یرمازو تتن وماتی ک مات ولقب از تتتن
حذف شدند .برای ج لگدری افزایش حجم جدولهتا مام هتای
هر ترح ه مر جدول جدیدی ذخدر شدند .مر این ترح ه ابتدا
مام های ترح ه قثل مر جتدول  news_stopذخدتر و ستپس
ترح ه حذف کاراکترهای اضافه و ک مات ولقتب بتر روی میتتا
اجرا شتد و ستتلن جدیتد  content_nomalize_stopبته میتتا
اضافه شد.
-3-3-3ذخیره تمامی کلمات و حذف کلمات و
کاراکترهای زائد
برای وشخدص کاراکترها و ک مات زا د ابتتدا ومتام ک متات مر
جدول جدید  wordsذخدر شدند .مر این ترح ه ابتدا بتا تتتد
 tokenizeمر کتابخانه هضم خثرها بته ک متات وجزیته شتدندد
سپس وماتی کاراکترهای اضافه کته یدست آن مر زیتر آتتد
اس و همچندن وماتی کاراکترهای انه دسی از ک مات حتذف
شدند.
()»«><.:,/د\}{*$#@!s-
=;_》《€﴾﴿±@٪?&×+43527
بعدازاین ترح ه اگر ک مه تلرمنظر بهصلرت کاتل حذف نشتد
و مر جدول ک مات تلجلم نثاشد مر جدول ذخدتر تتیشتلم.
مرتجملع  272880ک مه یکتا ذخدر شد.

34

بهکارگدری واکاوی مر یدشبدنی جه قدم سهام گرو توصلالت شدمدایی مر بلرس اوراق بهامار

۱۴۰
۸۹۸
۵,۷۲۰

جزء اخثار روز بعد و قی تتیشتلند و بتر روی قدمت هتای روز
آیند وأثدرگذار هستند .بدینجه ک مات آنها مر ک مات روز
آیند شمارو تیشتلند .وعتدام ک متات بته وفکدتک روزهتای
انتشار خثر مر این ترح ه  34330838اس .

1
3

۱۹,۶۵۶
۳۸,۷۲۲

۳۳,۳۱۸

۳۸,۴۶۷
۳۶,۷۸۸

۳۰,۸۰۵
۲۳,۹۶۱
۱۶,۹۶۹
۱۱,۰۵۴
۶,۹۵۲
۴,۱۱۴
۲,۳۸۵
۱,۲۷۴
۷۰۲
۳۶۰
۲۳۶
۱۱۶
۸۳
۷۸
۴۵
۳۷

5

-3-3-5انتخاب ویژگیها با استفاده از روش TF-IDF

7

روو ( tf × idfوکرار ک مه × وکرار سند تعکلس)د یتک روو
نمایندگی اس که تعملالً مر رووهای استخراج ویژگتیهتا از
تتن استفام تیشلم .بهصلرت یدشفرضد وکترار ک متات)tf(74
مر سند نشان مهند تدزان اهمد اصطالح مر این سند است
و وکرار سند مر ایتن اصتطالحdf(75د مرصتد استنام حتاوی ایتن
اصطالح) نشان مهنتد تدتزان اهمدت ایتن اصتطالح مر کتل
تتنها اس  .تقدار  dfیایدن نشان تیمهد که این اصتطالح مر
بستتداری از استتنام ظتتاهر نمتتیشتتلم و ایتتن نشتتان مهنتتد
تنوصربه فرم بتلمن ایتن اصتطالح مر استنام است  .بنتابرایند
بهجای استفام از dfد ( idfتعکلس  )dfرا بهعنلان برناته وزن
مهی انتخاا تیشلم .بنابراین وزن باال مر روو  tf × idfنشان
مهند وکرار زیام یک ک مه مر یک سند و اسنام کم حاوی این
تتن اس ]47[ .
مر این بخش بتا استتفام از  Pandasتتاوریس ک متات جهت
تواسثه  TF-IDFوشکدل شد .ومام خثرهایی کته مر یتک روز
تنتشرشد اند به عنلان یک سند مر نظر گرفته تیشتلند .یتس
باید برای تواسثه  TFوعدام وکرار ک مات مر هرروز را به مس
آورم .سپس با وقسدم وکرار هر ک مته مر هتر روز  TFتواستثه
𝑐
تتتیشتتلم .بتترای تواستتثه  IDFاز فرتتتلل ) 𝑑 (𝑔𝑜𝑙 = 𝐹𝐷𝐼
𝑖

9
11
13
15
17
19
21
23

شكل -14تعداد کلمات بر اساس تعداد کاراکترها

از ایتتن وعتتدام ک متتات  1097ک متته بتتهعنتتلان ک متتات زا تتد
شناسایی و به عنلان ک ماوی که نثایتد مر تواستثات شتمارو
شتتلند عالت ت گتتذاری شتتدند .کتته عمتتدوای ک متتات یتتک و مو
کاراکتری هستند کته شتاتل عالتت هتای ختاص و نهارشتید
حروفد حرفهای اضافه و غدتر هستتند .مر ایتن ترح ته اگتر
یغتتات ناتتته استتتاندارمی مر اختدتتار باشتتد کتته بتتتلان ک متتات
استخراج شد را با آن تقایسه کرم و ک ماوی کته مر یغت ناتته
ندستند را تشخص کرم تی وتلان ابعتام تستئ ه را کتاهش مام.
همچندن اگر برناتهای باشد وا غ ،های اتالیی را اصتالح کترم
تیولاند به کاهش ابعام کمک کند.

𝑑

استفام شد اس که مر آن 𝑑𝑐 نشانمهند کل سندها است .
که مر یژوهش تا برابر وعدام روزهای ولیدتد خثتر و برابتر 136
اس  𝑖𝑑 .ندز نشان مهند وعدام اسنام اس که تا هرروز را برابر
یک سند گرفتدم .ستپس بتا ضترا  TFمر  IDFشتاخص TF-
 IDFبرای هر ک مه تواسثه تیشلم .ستپس تتاوریس ک متات
وشتکدلشتد و براستاس وعتدام ویژگتیهتای تتلرمنظر فد تتتر
تی شلم .تثالً ابتدا  1000ویژگی که بدشترین اتتدتاز TF-IDF
را گرفتهاند انتخاا تیشتلم و از بتدن ویژگتیهتا فقت1000 ،
ستلن انتخاا تیشلم.

-3-3-4ایجاد جدول کلمات و شمارش کلمات در هرروز
یس از ترح ه یدشیرمازو تتند تتاوریس ک متات ورومی بته
تدل ایجام شد .مر این بخش تراحل زیتر بتر روی میتتا انجتام
شد .مر قدم اول وعتدام وکرارهتای هتر ک مته مر روز تتلرمنظر
شمارو شد و شناسه ک مه به همرا وعتدام وکترار مر جتدول
 extract_wordذخدر شد .ازآنجتایی کته ستاع تعتاتالت مر
بتلرس اوراق بهتتامار وهتتران از ستاع  8:30وتتا  12:30مقدقتته
اس د خثرهایی که مر ساع بعد از  12:30تنتشتر تتیشتلند

-4-3آمادهسازی دیتای بورس
ازآنجاییکه نلع تدل انتخابی یامگدری با ناظر بر اساس جهت
قدم سهام اس د باید میتای سهم تلرمنظر را بر اساس اینکه

frequency
frequency
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 :Crawl_taskجدول ذخدتر ستازی یدنتک خثرهتا بته عنتلان
وظدفه
 :newsاخثار ذخدر شد هر یدنک
 :news_backتتن خثرهای یدش یرمازو شد
 :news_stopحذف ک مات ولقب از تتن خثرها
 :news_concatوجمع تتن خثرهای یک روز
 :categoriesجدول ذخدر سازی مستهبندیها
 :categories suggestionجدول شناسایی سایر مستهها به غدر
از سداسی و اقتصامی
 :category_newsجدول وعددن مسته خثرها
 :companyجدول ذخدر سازی مام های شرک های بلرسی
 :transactionجدول ذخدر سازی مام های بلرسی سهم
 :wordsک مات استخراج شد یکتا از خثرها بعد از یاکسازی
 :Extract_wordک مات تلجلم مر هر خثر بتر استاس جتدول

کاهشی یا افزایشی بلم است برچستبگتذاری کنتدم .ستپس
تاوریس ک مات و جه قدم را امغام تیکندم وا میتا جهت
وروم به ایهلریتم آتام شلم .قدم تنفی و صفر نستث بتهروز
قثل را با برچسب صفر و قدم تثث را با برچسب یتک بترای
یک سهم نمایش مام تیشلم.

words

شكل  -15برچسبگذاری قیمتهای سهم در هرروز

از امغام تاوریس ک مات و جه قدمت یتک ستهم ختاص مر
روزهای تعاتالوید تاوریس ورومی به ایهتلریتم تاشتدن بترمار
یشدتثان وشکدل تی شلم .به میدل حجم باالی میتا همانطتلر
که مر شکل تی بدندد انجام این فراینتد حتداقل بته  24گدتگ
حافظه تلق جه ایجام تاوریس ک مات نداز اس .

-5-3اجرای مدل ماشین بردار پشتیبان با کرنلهای
خطی و غیرخطی
مر ایتتن یتتژوهش از  4ایهتتلریتم تاشتتدن بتترمار یشتتتدثان بتتا
ونظدمات تخت ب استفام شد اس که مرنهای به بررستی 7
تدل خلاهدم یرماخ  .تتدلهتای بررستیشتد شتاتل :کرنتل
خطتتید کرنتتل چندجم تتهای مرجتته  2بتتا گاتتتا autoد کرنتتل
چندجم ه ای مرجه  2با گاتا scaleد کرنل شعاعی با گاتتا auto
د کرنل شعاعی با گاتا scaleد کرنتل ستدهمل دد بتا گاتتا autoد
کرنل سدهمل دد با گاتا .scale
برای آتلزو تدل از مو یاراتتر تتغدر بترای انجتام تواستثات
تخت ب استفام شد اس  .یاراتتر اول ویژگیهتای انتختابی و
یاراتتر موم وعدام مام های آزتلن اس  .برای هر سهم یتاراتتر
ویژگیهای انتخابی از  1000وتا  19000ویژگتی است  .تتدل
برای هر ویژگی انتخابی با وعدام مام های آزتلن  10مرصتد وتا
 35مرصد اجرا تیشلم .سهمهایی انتخااشد اند کته بتدش از
 70روز مر باز زتانی تلرمنظر تعات هشد اند.

شكل -16جدولهای ذخیرهسازی دیتا در سیستم خزشگر

 :agentجدول ذخدر سازی مام های خثرگزاری (عنلاند یدنک
صفوه اص ی و غدر )
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۳۴
۳۴

۵۸
۵۸
۵۸
۵۸
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یس از آتلزو تدل نتایج ارزیابی یدشبدنیها مر شاخصهای
مق د صو و اتتداز و تدانهدن سام و وزنی هر سهم برای هر
یاراتتر تواسثه تیشلم.
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۱۰۴
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شكل  -18نمونهای از نتایج ارزیابی مدل

مر شکل  18خ ،اول :نشانمهند وعدام ویژگیهای انتخابی
خ ،موم و سلم :تاوریس مر هم ریختهی
خ ،چهارم :شاخصهای ارزیابی
خ ،ششم :نتایج ارزیابی یدشبدنی جه های تنفی
خ ،هفتم :نتایج ارزیابی یدشبدنی جه های تثث
خ ،هشتم :تدانهدن سام هر شاخص
خ ،نهم :تدانهدن وزنی هر شاخص
ازآنجاییکه اتتداز  Fتعدار مق و صو را به صلرت همزتان
مر نظر تیگدترم شتاخص تناستثی بترای ارزیتابی یتک تتدل
مستهبنتدی است د بترای وو دتل نتتایج ایتن یتژوهش از ایتن
شاخص استفام شد اس .
نتدجه نهایی هر ایهلریتم برای هتر ستهم مر یتک فایتل CSV
برای وو دل مر نرم افزار اکسل ذخدر تیشلم .نتایج حاصتل از
هر تدل مر یک یلشه به اسم کرنل تلرماستفام شتد ذخدتر
تی شلم .برای وهده گزارو ها عتالو بتر نتتایج ارزیتابی وعتدام
ویژگیهای انتخااشد و انداز نملنتههتای آزتتلن ندست مر
فایل ذخدر تیشلم.

شكل  -17تعداد روزهای معامالتی هر سهم

شكل  -19نمونه فایل ارزیابی پیشبینی مدل
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ارزیابی از تدانهدن وزنی اتتداز  Fاستفام شدد وعدام ستطرهای
بارگذاری شد ولس ،اکسل  20064سطر اس .
وعدام رووها7 :
وعدام انتخاا شاخصها19 :
وعدام انتخاا نملنه آزتایش6 :
وعدام سهم وو دلشد 25 :
یس وعدام نتایج برابر اس :
7×19×6×25=20064

-6-3نتایج ارزیابی مدل برای هر سهم
مر این بختش بته بررستی نتتایج ارزیتابی هتر ستهم ختلاهدم
یرماخ و برای هر سهم بهترین کرنل با یاراتترهای تخت ب را
انتخاا خلاهدم کرم .سهمها به ورودب بدشترین روز تعتاتالوی
تلرمبررسی قرار تی گدرند .برای وو دل نتایج از نرم افزار اکسل
استفام شد اس  .مر قدم اول فایلهای ارزیابی تتدل ولست،
ابزار یاور کل ری بارگذاری و آتام شتدند .ستپس ولست ،ابتزار
یدلت ودثل خروجی ها و نملمارها ایجام شد .ازآنجایی که بترای

شكل  -20تحلیل نتایج در اکسل

-6-3-1نمونه ارزیابی نتایج برای سهم شرکت پتروشیمی
جم
نتایج آزتلن با کرنل خطی برای سهم یتروشدمی جم بتهصتلرت
زیر اس .
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-6-3-1ارزیابی کلی نتایج
بررسی  20064حایتی که برای این  25سهم اوفتاق تتیافتتد
به صلرت وکبه وک بسدار کار مشلاری اس  .بدین تنظلر برای
بررسی بهترین حای از یدلت ودثتل مر اکستل استتفام شتد
اس و برای هر کرنل بهترین حایت انتختاا تتیشتلم .بترای
کرنل خطی برای هر ستهم ونظدمتات زیتر بهتترین نتدجته را
خلاهد ماش  .اطالعات این جداول به شرح زیر اس :
شرک  :نام شرک مر گرو توصلالت شدمدایی
ویژگی ها :وعدام ک مات انتخاا شد بر اساس بدشترین اتتدتاز
TF-IDF

مرصد آزتایش :مرصد روزهای تعاتالوی که بته عنتلان بختش
وس مر نظر گرفته شد اند.
کرنل :اتتداز  Fبدس آتام از این کرنتل بتا ولجته بته وعتدام
ویژگیهای انتخاا شد و مرصد آزتایش

س .نف و گاز و
یتروشدمی وأتدن

8000

سرتایهگذاری
صنایع یتروشدمی

17000

صنایع یتروشدمی
خ دج فارس

7000

صنایع یتروشدمی
کرتانشا

7000

صنایع شدمدایی
فارس

6000

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

100.00%
88.89%
90.33%
91.37%
77.78%

صنایعشدمدایی
سدنا

11000

0.1

89.18%

کربن ایران

18000

0.1

81.75%

گرو صنعتی یاکشل

15000

0.2

84.64%

گسترو نف و گاز
یارسدان

6000

0.1

91.06%

درصد

کرنل

گ تاو

3000

0.1

89.57%

آزمایش

خطی

یعابدران

17000

0.15

78.46%

بدنایم ی
توصلالت یارس

9000

0.25

76.91%

یاکسان

11000

0.1

89.57%

جدول  -3ارزیابی نتایج کرنل خطی
شرکت

ویژگیها

تدیری صنع
شلیند
ت.ص.بهشهر

7000

0.1

88.89%

یتروشدمی آبامان

1000

0.3

86.96%

تعدنی اتالح ایران

7000

0.1

88.21%

یتروشدمی یارس

17000

0.3

81.19%

ندروک ر

6000

0.1

89.57%

یتروشدمی یرمیس

18000

0.15

73.33%

تدانهدن

یتروشدمی جم

12000

0.1

92.51%

یتروشدمی خار

5000

0.15

71.43%

یتروشدمی شازند

9000

0.15

71.43%

با ولجه به مام های باال تدل خطی تیولاند بهصلرت تدانهدن
وا  85,31مرصد جه قدم ها را مرس یدشبدنی کند.

یتروشدمی فناوران

9000

0.1

100.00%

یتروشدمی شدراز

3000

0.15

86.00%

س.
صنایعشدمداییایران

15000

0.25

73.81%

40

85.31%
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تدانهدن

جدول -4ارزیابی نتایج کرنل چندجملهای درجه  2با گاما
auto
معادله

شرکت

تعداد

درصد

ویژگیها

آزمایش

87.27%

های باال کرنتل تعامیته مرجته  2بتا گاتتا auto

با ولجه به مام
تیولاند بهصلرت تدانهدن وا  87,27مرصد جه قدمت هتا را
مرس یدشبدنی کند.

درجه  2با
گاما
auto

جدول -5ارزیابی نتایج کرنل چندجملهای درجه  2با گاما
scale
معادل

بدنایم ی
توصلالت یارس

13000

0.2

81.58%

یاکسان

5000

0.1

100.00%

یتروشدمی آبامان

13000

0.1

87.70%

شرکت

یتروشدمی یارس

13000

0.1

80.00%

یتروشدمی یرمیس

3000

0.1

89.33%

تعداد

تعداد

ویژگیها

آزمایش

درجه  2با
گاما
scale

بدنایم ی
توصلالت یارس

4000

0.15

84.62%

یتروشدمی جم

3000

0.1

84.43%

یاکسان

19000

0.15

77.56%

یتروشدمی خار

6000

0.15

70.83%

یتروشدمی آبامان

13000

0.1

75.00%

یتروشدمی شازند

4000

0.1

70.99%

یتروشدمی یارس

19000

0.15

69.14%

یتروشدمی فناوران

11000

0.1

100.00%

یتروشدمی یرمیس

1000

0.2

78.11%

یتروشدمی شدراز

6000

0.1

100.00%

یتروشدمی جم

4000

0.15

73.25%

س.
صنایعشدمداییایران

یتروشدمی خار

15000

0.15

62.57%

16000

یتروشدمی شازند

4000

0.1

71.11%

س .نف و گاز و
یتروشدمی وأتدن

یتروشدمی فناوران

3000

0.15

85.71%

4000

یتروشدمی شدراز

12000

0.1

71.11%

سرتایهگذاری
صنایع یتروشدمی

14000

87.41%

صنایع یتروشدمی
خ دج فارس

س .صنایع
شدمدایی ایران

15000

5000

80.00%

صنایع یتروشدمی
کرتانشا

س .نف و گاز و
یتروشدمی وأتدن

7000

5000

80.00%

صنایع شدمدایی
فارس

سرتایهگذاری
صنایع یتروشدمی

5000

16000

78.33%

صنایع شدمدایی
سدنا

صنایع یتروشدمی
خ دج فارس

2000

18000

0.1

89.18%

کربن ایران

14000

0.1

90.37%

صنایع یتروشدمی
کرتانشا

14000

گرو صنعتی یاکشل

18000

0.1

90.10%

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

87.50%
100.00%

گسترو نف و گاز
یارسدان

11000

0.1

82.12%

گ تاو

12000

0.15

84.62%

یعابدران

15000

0.1

89.18%

تدیری صنع
شلیند
ت.ص.بهشهر

8000

0.1

89.18%

تعدنی اتالح ایران

9000

0.1

100.00%

ندروک ر

2000

0.1

88.89%
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

83.66%
73.64%
87.50%
85.26%
100.00%

صنایع شدمدایی
فارس

9000

0.25

60.87%

صنایعشدمداییسدنا

8000

0.15

72.02%

کربن ایران

16000

0.15

89.42%

گرو صنعتی یاکشل

14000

0.2

76.99%

گسترو نف و گاز
یارسدان

17000

0.25

65.64%

گ تاو

5000

0.1

68.06%

یعابدران

8000

0.1

88.89%

تدیری صنع
شلیند

9000

0.1

88.21%
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شلیند ت.ص.بهشهر

ت.ص.بهشهر
تعدنی اتالح ایران

3000

0.15

72.02%

تعدنی اتالح ایران

16000

0.25

63.33%

ندروک ر

1000

0.1

87.41%

ندروک ر

11000

0.1

83.66%

تدانهدن

تدانهدن

77.91%

76.19%

با ولجه به مام های باال کرنل با گاتا  autoتیولاند بتهصتلرت
تدانهدن وا  76,19مرصد جه قدم ها را مرس یتدشبدنتی
کند.

 2بتا گاتتا scale

با ولجه به مام های باال کرنل تعامیته مرجته
تیولاند بهصلرت تدانهدن وا  77,91مرصد جه قدمت هتا را
مرس یدشبدنی کند.

جدول -7ارزیابی نتایج کرنل شعاعی با گاما scale
کرنل

جدول -6ارزیابی نتایج کرنل شعاعی با گاما auto
کرنل
شعاعی با

تعداد

تعداد

شرکت

ویژگیها

آزمایش

گاما
auto

تعداد

تعداد

شرکت

ویژگیها

آزمایش

شعاعی با
گاما
scale

بدنایم ی توصلالت
یارس

بدنایم ی
توصلالت یارس

12000

0.1

77.78%

12000

0.1

68.06%

یاکسان

10000

0.1

83.66%

یاکسان

1000

0.1

83.66%

یتروشدمی آبامان

5000

0.15

76.05%

یتروشدمی آبامان

9000

0.1

64.29%

یتروشدمی یارس

8000

0.1

83.66%

یتروشدمی یارس

2000

0.1

61.67%

یتروشدمی یرمیس

11000

0.1

85.26%

یتروشدمی یرمیس

19000

0.1

100.00%

یتروشدمی جم

18000

0.1

66.89%

یتروشدمی جم

18000

0.1

91.72%

یتروشدمی خار

16000

0.3

53.39%

یتروشدمی شازند

11000

0.1

71.11%

یتروشدمی فناوران

5000

0.1

71.11%

یتروشدمی شدراز

12000

0.15

78.40%

س.
صنایعشدمداییایران

7000

0.1

87.41%

یتروشدمی خار

9000

0.1

69.70%

یتروشدمی شازند

18000

0.15

69.14%

یتروشدمی فناوران

10000

0.15

75.51%

یتروشدمی شدراز

5000

0.1

85.26%

س.
صنایعشدمداییایران

1000

س .نف و گاز و
یتروشدمی وأتدن

9000

سرتایهگذاری
صنایع یتروشدمی

9000

88.63%

صنایع یتروشدمی
خ دج فارس

4000

88.63%

صنایع یتروشدمی
کرتانشا

11000

64.07%

س .نف و گاز و
یتروشدمی وأتدن

17000

0.25

82.27%

سرتایهگذاری صنایع
یتروشدمی

5000

0.1

83.66%

صنایع یتروشدمی
خ دج فارس

5000

0.1

صنایع یتروشدمی
کرتانشا

10000

0.1

صنایع شدمدایی
فارس

17000

0.2

صنایعشدمداییسدنا

0.1
0.1
0.1
0.1
0.2

68.06%
73.64%
73.81%
85.26%
74.30%

3000

0.1

68.06%

صنایع شدمدایی
فارس

1000

0.1

55.56%

کربن ایران

10000

0.1

87.41%

صنایعشدمداییسدنا

17000

0.1

68.06%

گرو صنعتی یاکشل

16000

0.1

80.00%

کربن ایران

13000

0.15

69.14%

گسترو نف و گاز
یارسدان

گرو صنعتی یاکشل

10000

0.1

85.26%

11000

0.1

81.82%

گ تاو

8000

0.15

77.56%

8000

0.15

78.23%

19000

0.25

61.02%

یعابدران
تدیری صنع
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گسترو نف و گاز
یارسدان

14000

0.1

73.64%

گ تاو

16000

0.2

74.38%
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0.15

یعابدران

3000

تدیری صنع
شلیند
ت.ص.بهشهر

1000

0.1

تعدنی اتالح ایران

17000

0.1

77.78%

ندروک ر

4000

0.2

69.44%

تدانهدن

گرو صنعتی یاکشل

5000

0.1

85.26%

55.36%

گ تاو

4000

0.1

83.66%

یعابدران

3000

0.15

41.56%

65.80%

73.70%

با ولجه به مام های باال کرنل شعاعی با گاتتا  scaleتتیولانتد
بهصلرت تدانهدن وا %73.70مرصد جه قدم ها را مرست
یدش بدنی کند که نسث بته ستایر کرنتلهتا نتدجته تناستثی
توسلا نمیشلم.

شرکت

ویژگیها

آزمایش

تعدنی اتالح ایران

1000

0.2

33.33%

ندروک ر

14000

0.1

83.66%
69.47%

با ولجه به مام های باال کرنل سدهمل دد با گاتا  autoتیولانتد
به صلرت تدانهدن وا  69,47مرصد جه قدمت هتا را مرست
یتتدشبدنتتی کنتتد کتته نستتث بتته ستتایر ایهتتلریتمهتتا نتتتایج
ناتناسبوری اس .

کرنل
تعداد

2000

0.15

41.56%

تدانهدن

جدول -8ارزیابی نتایج کرنل سیگموئید با گاما auto

تعداد

تدیری صنع
شلیند
ت.ص.بهشهر

جدول -9ارزیابی نتایج کرنل سیگموئید با گاما scale

سیگموئید

کرنل

با گاما
auto

بدنایم ی
توصلالت یارس

تعداد

تعداد

16000

0.1

83.66%

شرکت

ویژگیها

آزمایش

یاکسان

3000

0.15

88.62%

یتروشدمی آبامان

7000

0.1

64.29%

سیگموئید
با گاما
scale

بدنایم ی
توصلالت یارس

5000

0.1

68.06%

یتروشدمی یارس

7000

0.1

100.00%

یاکسان

7000

0.1

100.00%

یتروشدمی یرمیس

17000

0.1

85.26%

یتروشدمی آبامان

1000

0.1

64.29%

یتروشدمی جم

13000

0.1

66.89%

یتروشدمی یارس

17000

0.15

69.10%

یتروشدمی خار

3000

0.2

36.30%

یتروشدمی یرمیس

18000

0.1

85.26%

یتروشدمی شازند

6000

0.1

71.11%

یتروشدمی جم

1000

0.15

66.41%

یتروشدمی فناوران

8000

0.1

57.65%

یتروشدمی خار

17000

0.25

50.31%

یتروشدمی شدراز

2000

0.15

71.11%

یتروشدمی شازند

15000

0.1

71.11%

س.
صنایعشدمداییایران

یتروشدمی فناوران

3000

0.1

57.65%

2000

یتروشدمی شدراز

15000

0.1

85.26%

س .نف و گاز و
یتروشدمی وأتدن

11000

س.
صنایعشدمداییایران

4000

سرتایهگذاری
صنایع یتروشدمی

7000

س .نف و گاز و
یتروشدمی وأتدن

8000

صنایع یتروشدمی
خ دج فارس

16000

سرتایهگذاری
صنایع یتروشدمی

1000

صنایع یتروشدمی
کرتانشا

1000

صنایع یتروشدمی
خ دج فارس

1000

صنایع یتروشدمی
کرتانشا

1000

صنایع شدمدایی
فارس

18000

0.1
0.1
0.15
0.15
0.15

68.06%
73.64%
79.12%
90.11%
71.11%

صنایع شدمدایی
فارس

8000

0.1

39.68%

صنایعشدمداییسدنا

1000

0.1

68.06%

کربن ایران

6000

0.1

83.66%
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0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2

68.06%
73.64%
68.06%
85.26%
71.11%
77.20%
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صنایعشدمداییسدنا

4000

0.1

68.06%

کربن ایران

2000

0.1

83.66%

گرو صنعتی یاکشل

11000

0.1

85.26%

گسترو نف و گاز
یارسدان

6000

0.15

77.08%

گ تاو

1000

0.1

68.06%

یعابدران

19000

0.2

54.40%

تدیری صنع
شلیند
ت.ص.بهشهر

12000

0.25

56.69%

تعدنی اتالح ایران

6000

0.15

47.50%

ندروک ر

1000

0.15

79.12%

تدانهدن

همتته ستتهمهتتا انتختتاا کتترمد ب کتته بایتتد بتتا ولجتته بتته نتتتایج
حاصل شد از هر تدلد بهترین تتدل را بترای ستهم تتلرمنظر
انتخاا کرم .با گذشت زتتان و وغددتر خثرهتا و شترای ،یتک
سهمد تمکن اس یاراتترها و کرنلهای نتایج تخت فی را ایجام
کنند .بهتر اس هرروز تدل ها آتتلزو مام شتلند و بهتترین
تدل برای یدشبدنی جه قدم فرما انتخاا شلم .از آنجتایی
که وعدام حای های زیامی که اوفتاق تتیافتتدد وو دتل نتتایج
بهصلرت مستی بسدار زتانبر خلاهتد بتلم و بترای انجتام ایتن
وظتتایب بهتتتر اس ت از کدنلیستتی و اولتاودتتک کتترمن فراینتتد
استفام کرم.
مر این یژوهش اخثتار  17ذخدتر شتد و مام هتای تعتاتالت
شرک های بلرس مر گرو توصلالت شدمدایی ذخدتر شتد و
 25شرک مر این یژوهش تلرم بررسی قرار گرف که مر بتاز
آبان وا اسفند  97بدش از  70روز تعاتالوی ماشتند.

71.14%

با ولجه به مام های باال کرنل سدهمل دد با گاتا  scaleتیولاند
بهصلرت تدانهدن وا  71,14مرصد جه قدمت هتا را مرست
یدشبدنی کند.

۲

-4نتیجهگیری و پیشنهادات آتی
گستتترو روز افتتزون توتتد ،وا و رشتتد ولیدتتد توتتتلای
غدرساختار یافته شاتل تتند صلت و فد م و عدم ولانایی انسان
مر بررستتی همتته آنهتتا و وصتتمدمگدتترید روز بتته روز اهمد ت
تتنکاوی افزایش تی یابد .هر چند نتایج حاصل از مام کاوی با
مرصدی خطا همرا اس د اتتا مر وعتدام وصتمدمگدتری زیتامد
تانند وشتخدص ناتتههتای ایکتروندتک استپم استتفام از ایتن
رووهتتا ضتتروری بتته نظتتر تتتیرستتد .هتتر چنتتد استتتفام از
ایهلریتم های یامگدری تاشدن مر حجتم میتتای زیتام ندتاز بته
قدرت یرمازو باالیی اس د اتا با گسترو وکنلیتل ی و ولیدتد
کاتپدلوری هتا بتا قتدرت یترمازو بتاال استتفام از رووهتای
مام کاوی عملتد بدشتری یددا تیکند.
یکی از کاربرمهای تتن کاوی بررستی وتأثدر اخثتار بتر قدمت
سهام مر ب لرس اس  .از آنجایی که اخثار زیامی هر روز ولس،
خثرگذاریها تنتشر تی شلم بررسی همه خثرها ولس ،انستان
کار مشلاری به نظر تی رسد .خرید و فروو ستهام همتلار بتا
سلم و ضرر همرا اس و ریسک وجلم مارمد ولانایی یدشبدنی
قدم ها تیولاند وأثدر قابل ولجهی مر تدزان ستلم تتا ماشتته
باشد .مر این یژوهش سعی شد اس با ذخدر ستازی اخثتار و
استفام از ایهلریتم تاشدن برمار یشتدثان با کرنل های تخت ب
تدزان مق یدشبدنی سهم ارزیابی شلم.
با ولجه به ایهلریتمهاد کرنلها و یاراتترهای تخت فی که وجلم
مارمد نمیولان یک ایهلریتم خاص با ونظدمات ختاص را بترای

auto

۸۷.۳%

ط

۸۵.۳%

scale

۷۷.۹%

ع

auto

۷۶.۲%

ع

scale

ئ

scale

۷۱.۱%

ئ

auto

۶۹.۵%

۲

۷۳.۷%

شكل  - 21میانگین نتایج کرنلها

با ولجه به نتایج حاصل از ارزیابی تدلها بهصتلرت شتکل 21
خلاهد بلم .بهترین تدانهدن تربلط به کرنل تعامیه مرجه  2بتا
گاتا  autoاس که با مق وقریثی  87مرصد تتیوتلان جهت
قدمت ستتهم را مر شتترک هتتای گتترو توصتتلالت شتتدمدایی
یدشبدنی کند .همچندن تشتاهد تتیشتلم مر ایتن یتژوهش
کرنل خطی هرچند سام ور اس و زتان یرمازو کمتری را به
خلم اختصاص تتی مهتد و سترع بتاالوری مارمد نتتایج قابتل
قثلیی مر یدشبدنی مارم و تیولاند بته صتلرت تدتانهدن %85
یدشبدنی مرستی انجام مهد و کرنلهای غدرخطتی هتر چنتد
سرع یایدنوری مارند ویی نتایج تناسثی را ارا ه نمیکنند.
به میدل تودومی های زتانی و تکانی تلجلم این ووقدقتات تتیولانتد بتا
انجام سایر تطایعات وکمدلور شلم که مر زیر به آنها اشار تیشلم.
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 استفام از سایر ایهلریتم های کالس بنتدی تاننتد مرخت-3
وصمدمد جنهل وصامفی و بدزین برای مسته و نتدایج حاصل با
.تدل تاشدن برمار یشدتدثان تقایسه گرمم
 اجرای تدل یژوهش برای سایر شرک ها و نتتایج حاصتل-4
.مر گرو های توصلالت تخت ب بررسی و تقایسه شلم
 به بررستی جهت قدمت (افتزایش یتا، مر این تطایعه فق-5
 مر تعاتالت تقتدار افتزایش. کاهش قدم ) یرماخ شد اس
قدم ندز بسدار تهم اس و تعات هگران ومایل مارند سهمی را
.خریداری کنند که قدم آن مرصد بدشتری افزایش یددا کند
تی ولان مر تطایعات آوی بتر روی تدتزان افتزایش قدمت ندتز
.ووقدقاوی صلرت بهدرم و نتایج ایهلریتمها با هم تقایسه شلم
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