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 های متن کاوی تکنیکبا کاربست  طال بازار تخمین در خبر ویژگی استخراج
 

 3سید ابوالقاسم میرروشندل،  2آبکناری احمدی فاطمه ، 1کیوی آهنگری سمیه

 گیالن انشگاهد فنی دانشکده الکترونیک، تجارت ارشد کارشناسی-1

 دانشگاه پیام نور رشت ،فنی دانشکده فناوری اطالعات،یوتر و گروه مهندسی کامپ استادیار،-2

 ، دانشکده فنی، دانشگاه گیالن و فناوری اطالعات استادیار گروه مهندسی کامپیوتر-3

 چکیده 

 متعددی پژوهش در گسترده طور به مالی، بازارهای بینی پیش در کاوی داده های تکنیک کاربرد

 های قیمت مانند یافته ساخت های داده از مطالعات، این از بسیاری. است گرفته قرار بررسی مورد

 تاثیر افراد و نظراتو فاکتور کردند. اما توجه به د استفاده سهام سود یا و پیشین های درآمد قبلی،

 تراکنشهای مالی در بیشتر سود نتیجه در و تر دقیق های بینی پیش به منجر بازار رفتار تحلیل در اخبار

 استخراجبودن داده ها مشکالت عدیده ای در  یافتهغیر ساختار دلیل بهامر  نالبته ای گردد.می

 اطالعات استخراجکاوی در پاالیش متن و  بکارگیری تکنیک های متنبه همراه دارد.  اطالعات

 قصد مقاله این در .پژوهش حاضر استمتودولوژی اخبار که به پیش بینی قیمت منجر شود  از مفید

 پیش این. نماییم ایجاد طال بازار بینی پیش برای هدفمند ویژگی یک ،ساختار بدون متون از تا داریم

 با. پذیرد می انجام خبر، از آمده بدست ویژگی با طال بازار های شاخص سایربا  ترکیب در بینی

 از پس و نموده استخراج را خبر اهمیت نرخ ویژگی کاوی متن مبتنی بر ابتکاری های تکنیک

 بینی پیش پردازیم که مدل پس از آن قادر به میمدل  آموزش به طال، های شاخص سایر با ترکیب

   .بود خواهد طالدر بازار نوسان قیمت  وضعیت

 .عصبی های شبکه کاوی، متن طال، بازارقیمت در  ویژگی، استخراجواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1
جالب پژوهشی در حوزه ی تجارت الکترونیک و علوم  های زمینه از یکی کاوی، متن طریق از بازار تحلیل و تجزیه

 دانستن به عالقمند شوند می...  و مسکن طال، سهام، های بازار وارد که گذارانی سرمایه از بسیاری. است کامپیوتر

 موثر بینی پیش. شوند در این حوزه تری موفق های گذاری سرمایه به قادر تا هستند بازار آینده مورد در بیشتر اطالعات

 عوامل داخل در جزء یک عنوان به تواند می یا و کند کمک گذاران سرمایه به تجاری، های توصیه با تواند می بازار

 بازار توسعه مسیر مانند حمایتی اطالعات ارائه با بینی، پیش های سیستم گاهی. گیرد قرار استفاده مورد خودکار گر معامله

 .نمایند می کمک گران معامله به مستقیم غیر طور به آینده،

 زیادی های ارامترپ طال ی حوزه در اما. باشد بازار بینی پیش برای راهی تواند می مالی معامالت مورد در پیشین اطالعات

 آسیا، شرق و نیویورک بورس بازار چین، هند، مانند کشورها از برخی در طال قیمت تغییر .کنند می بازی نقشایفای 

 تریندر معادن از جمله مهم  طال کاوش میزان و برزیل و آلمان های بانک موجودی آمریکا، دالری ذخیره موجودی

 شده اشاره های پارامتر اساس بر بینی پیش زننده بهم خارجی عوامل از یکی اخبار. دهستن طال قیمت تغییرات در ها پارامتر

ه ب خبر ویژگی استخراج. است ویژگی یک عنوان به مردم تمایالت حتی یا و خبر از استفاده ،راهکارها از یکی. است

 به آنها تکرار دفعات و مشخص کلیدی کلمات و است پراکنده بسیار خبر مجموعه. است محاسباتی مقدار یک صورت

 دوره در متفاوتی اهمیت درجه توانند می ی کلمه هر. شوند واقع مثبت پیشنهادی طرح پیشبرد جهت توانند نمی تنهایی

 سیستمی چنین سازی پیاده برای ولی. باشد یگذار تاثیردارای  منفی یا مثبت جنبه از است ممکن یا و داشته زمانی خاص

 استخراج خاص، زمانی دوره در اطالعات اهمیت تشخیص خبر، متون دقیق فهم مانند رو پیش ایه چالش مهمترین با باید

 همچنین. نمود مقابله طال قیمت تغییرات بررسی در ها ویژگی مهمترین انتخاب یافته، ساخت غیر متون از ویژگی یک

 بهرا  متون تمامی استخراج عملیات توانب که نیست کافی بقدر ابزارها دانش ی دامنه زبان، چند از ترکیبی طرح از جدا

 داد. انجام راحتی

 ارتباط و بازار های مولفه به توجه با پیشگو های سیستم ی زمینه در پژوهش های پیشین از مختصری شرح مقاله، این در

 از استفاده اب طال بازار تمایالت تخمین آن وظیفه که شود می مطرح پیشنهادی سیستم سپس شده و داده شرح اخبار با آن

 . است مشخص زمانی ی دوره با مرتبط اخبار از شده استخراج یها مولفه و طال جهانی بازار های مولفه

 

 پیشین مروری بر پژوهش های -2

در پژوهشی توسط . قرار می دهند مطالعه استثنا مورد مورد چند شاخص را با ارزش و سهام قیمت ،ی پیشگوها مدل بیشتر

 2که در پژوهش دانیاس حالی در را بر بازار طال بررسی کرده خام قیمت های نفتتاثیر (، 9991و همکاران ) 1باکلی

 پژوهشی توسط نصیرطوسی و همکاران در .می پردازنددر این بازار  ، به بررسی قیمت های تسهیالت برق(1991)

 یی،ادغام و انتزاع معنا یرو برشد. که  ارائه فورکسی اکتشافی در زمینه ارتباط پیش بینی اخبار و بازار تالش ها ،(2112)

مقاالت  یراتتأث ای بر مطالعه، (2113) 9و سیواباالن 3پژوهشی توسط کامتاچی کند. دریم یداحساسات و کاهش ابعاد تأک

                                                           
1 Buckley 
2 Dunais 
3 K. Kamatchi 
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 چنین کلی، طور به .گردید ینیب یشپ قیمت نوسان و مانند حجم ییها یژگیو انجام شد وبازار پارامتر های بر  یخبر

تولید ، برچسب اخبارکه شامل  شودمی داده نشان 1 شکل در که ازمؤلفه هایی هستند پیشگویانه ای متشکل ایسیستمه

ها برای  کالس از ای مجموعه انتخابی، بینی پیش هدف اساس براست.  دسته بندیو نهایتا  ورودی دسته بندی کننده

 را اساس آنها این بر به آن تعلق دارد و خبری قالهم هر کالسی است که شناسایی و اقدام مربوطه، شده تعریف اخبار

 لیست شده است. 1در جدول  در تحلیل اخبار  کننده یطبقه بند یورود یدتول یروش ها .کندمیبرچسب گذاری 

 
 بر اخبار یسهام مبتن ینیب یشپ یستمس یکاز  یکل ینما -1شکل 

 

 لیل اخباردر تح  "کننده یطبقه بند یورود یدتول" یروش ها -1جدول 

عناصر  وزن ویژگی انتخاب روش پژوهشگران

 مشمول
(G. Fung, J. Yu, and 

W. Lam, 2002) 
کیف ابزار کلمات که از کاوشگر 

برای متن استفاده می  IBMهوشمند 

 کنند

TF-IDF  به شکل

 زیر بدست آمد:

× CDC ×  t,dtf
CSC 

 عبارات اخبار

(M.A. Mittermayer 
and G.F. Knolmayer, 

2006) 

کیف ابزار کلمات: تعریف لغت نامه 

های محلی با انتخاب مهمترین عبارات 

 TF-IDFبا استفاده از 

 عبارات اخبار اندازه بولی فراوانی

(A. Soni, N.V. Eck 
and U. Kaymak, 

2007) 

هماهنگ نمودن  نگاشت مفهوم

اخبار در نگاشت 

 سند

 عبارات اخبار

(Y. Zhai, A. Hsu and 
S. Halgamuge, 2007) 

کیف ابزار کلمات: فرهنگ نامه عبارات 

که دربردارنده مفاهیم تولید شده است 

عبارات اخبار  مقادیر دودوئی

و شاخص  

                                                                                                                                                                                     
4 SivaBalan 
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( و مفاهیم بی WordNet)با استفاده از 

اهمیت حذف می شوند )با استفاده از 

TF-IDF.) 

 های فنی

(G. Rachlin, M. Last, 
D. Alberg, and A. 

Kandel, 2007) 

گ نامه عبارات از پیش تعریف فرهن

 شده

عبارات اخبار  TF-IDFوزن دهی 

 و مقادیر مالی

(R. P. Schumaker and 
H. Chen, 2009) 

 

کیف ابزار کلمات، عبارات اسمی، 

 موجودیت های نام

عبارات اخبار  TF-IDFوزن دهی 

و قیمت سهام 

 در انتشار اخبار

(A. Mahajan, L. Dey, 
S.M. Haque, 2008) 

نیزم استخراج موضوع، مبتنی بر مکا

 (LDAتخصیص پنهان دیریکله )

همبستگی بین 

پارامتر های بازار و 

موضوعات استخراج 

 شده

رویداد های 

خبری و 

درصد 

تغییرات و 

 نوسانات سهام

 (H. Lu, N.W. Huang, 
Z. Zhang and et al, 

2009) 

کیف ابزار کلمات که توسط برچسب 

ح ( اصالPOSهای نقش دستوری )

 شده است

 عبارات اخبار ذکر نشده

 

اخبار را می  ،مالی بازار کارشناسان ابتدا، در. وجود دارد و خودکار دستی روش دو برچسب ها، دادن اختصاص برای

داده های عددی بازار که  تخصیص دهی خودکار، در خوانند و بر اساس نظرشان، کالسی را به آن اختصاص می دهند.

 تحلیل قرار می گیرند و تخصیص داده شده، برای تعیین کالس متناسب با هر قطعه از خبر، مورد تجزیهنشان زمانی به آنها 

( مورد 2119) 2( و چامکار و چن2112و همکاران ) 6( و ژای2112و همکاران ) 2که این روش در پژوهش های راچلین

 اخبار، قیمت تاثیر تعیین منظور شود و بهانتخاب می اخبار انتشار برای زمانی فاصله یک معموال استفاده قرار گرفته است. 

 می گیرند. مورد تجزیه و تحلیل قرار بازه زمانی آن در ها

شدت به روشی بستگی دارد که داده های ورودی توسط آن ارائه  به دقیق نتایج، تولید در بندی کننده طبقه هر موفقیت

باید دو  اخبار بندی طبقه در. انتخاب می شوند ورودی های دهدا خاص های به منظور نمایش کل سند، ویژگی. می شوند

 تولید برای باید عامل دو هر. سهام قیمت مانند بازار های عددی و داده اخبار محتوای :گرفته شود نظر در مهم عامل

 .است شده داده نشان 1روش های اجرا شده، در جدول  گرفته شوند. خالصه ای از نظر در بندی کننده طبقه ورودی

 بندی شوند طبقه اخبار بد یا خوب اخبار دو کالس به با توجه به سهام انتخابی، اخبار که است این پردازش اخبار هدف از

                                                           
5 Rachlin 
6 Zhai 
7 Schumaker and Chen 
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 طبقه گاهی اوقات این (. 2116) 9و میتر میر و نولمیر (2112(، سو و همکاران )2112و همکاران ) 8مانند پژوهش سونی

می گردد مانند روش بکار گرفته شده در  اضافه خنثی است اخبار دهنده که نشان رو دسته بندی دیگ می یابد توسعه بندی

 بیشتری تعریف نهایی بندی های باشد، دسته مهم اخبار نفوذ پی بردن به میزان اگر ( .2119پژوهش چامکار و همکاران )

 از بسیاری در .ده شده است( اتفا2112که نمونه ای از این روش در پژوهشی توسط راچلین و همکاران ) شد خواهند

 . اند کرده خود انتخاب بندی طبقه عنوان الگوریتم را به 11پشتیبان ماشین بردار ،(1992) 11ی مانند میچلمؤلفان روشها،

 

 پیشنهادی مدل -3

 ینیب یشپ و همچنین یدمف یهاول ینمونه ها یسهمقادر  ی، توسعه چارچوبمدل پیشنهادی در این مقالهاز ایجاد هدف 

 ایده ین. ااست خودکار متن یطبقه بنددر امر به خصوص  یمتن کاوهای روش با تکیه بر  طال بازار یمتق اتییرتغ

. محققانی که در این حوزه پژوهش می کنند ایجاد رابطه ای بین مشخص شوند یهاول اینمونه هتفاوت تا  کندمیکمک 

، از این پژوهشدر حال بروز رسانی ایده ها هستند. ایده یک چالش دانسته و پیوسته بازار را نظرات، گزارشات، اخبار و 

 تاثیر گذار باشد. و نوسان قیمت ها بازار  تروی یک تمایالبر گیرد که چگونه اخبار می تواند سناریو سرچشمه می این

و  یترزرو یتسا داده ها از دو ین. تامیمکن یم یمداده ها و پردازش داده تقس ینتام یرا به دو بخش کل ی مدلها یازمندین

 یتکرد. و سا یداپ یدسترس یخخبرها بر اساس تار یوتوان به آرش یم یترزرو یتصورت گرفته است که در سا 12کواندل

کاربران  یاردر اخت یمقابل تنظ یزمان یصفحه گسترده در بازه هاو  مختلف بصورت نمودار یها ینه، داده ها در زمکواندل

 ی. داده هاکندیم یدانمود پ یافتهساخت  یرو غ یافتهبه دو شکل ساخت  یشنهادیپ یستم. اطالعات در سدهدیقرار م

نظر بوده و استخراج اطالعات از آن با  و متن، خبر یافته،ساخت  یرغ یطالست و داده ها یشامل شاخص ها یافتهساخت 

 .یردپذ یصورت م یمتن کاو یها یکتکن

. در یک فرایند خطی استفاز نیازمند تکمیل کننده فاز قبل خود  سیستم پیشنهادی از هفت فاز تشکیل شده است. هر

متون  نشان داده شده است 2ها است. همانطور که در شکل هر یک فازاز راین دریافت نتیجه مستلزم اجرای ترتیبی بناب

از فیلتر کردن  پردازش می شوند. پس TF-IDFهای اولیه شده و با استفاده از تکنیک جهت اعمال پردازش متن وارد فاز

جهت ارزش  و برخی از کلمات و قرار دادن شرط های الزم، کلمات یا اصطالحات با اهمیت بیشتر استخراج می گردند

. هر کلمه ممکن است وزنی شودگذاری این کلمات نیاز است از یک سیستم هوشمند یا کارشناس تحلیل خبری استفاده 

کلمات با اهمیت ارزش گذاری شده و با استفاده از  مجموعه دادهبنابراین متفاوت در بازه ی زمانی مشخص داشته باشد 

یت خبر در آن تاریخ تکنیک های وزن اخبار هر روز تعیین می گردد. وزن های بدست آمده در هر روز نشان دهنده اهم

های مرتبط با طال نام ستون ویژگی خبر با سایر ویژگی ه اهمیت خبر را نشان می دهند. این ستون بهستند و شدت و 

ترکیب شده و یک مجموعه داده جهت تجزیه و تحلیل آماده می نمایند. آموزش پذیری بوسیله ی شبکه های عصبی در 

 پس از آن اعمال می گردد.مجموعه داده های حجیم 

                                                           
8 Sony 
9 Mittermayer and Knolmayer 
10 Mitchelle 
11 SVM 
12 quandl 
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 های طرح پیشنهادیفاز -2شکل 

اعمال می گردد. در بخش گزارش نتایج می  پس از آموزش، مجموع روابط بدست آمده بر روی مجموعه داده آزمایشی

توان اختالف نمودار قیمت طال را با مقادیر نمودار ویژگی های طال و خبر در دوره ی زمانی مشخص مقایسه و بحث 

 های سیستم می پردازیم.نمود. در ادامه به شرح فاز

 

 خبری اطالعات ورود: اول فاز -3-1

شود. این سند می تواند در قالب متن ذخیره واندن سند متنی خبر است آغاز میطرح پیشنهادی با گام اول از فاز اول که خ

شده در فایل متنی یا اشاره به یک لینک خاص و خواندن از صفحه ی وب و یا دریافت مستقیم داده ها از وب سرویس 

تمامی حروف با در گام دوم جهت عدم یکپارچگی در جدول کلمات مشابه در سبک های متفاوت، . های مشترک باشد

حروف کوچک جایگزین می شوند. این ماژول تبدیل فقط نقش تبدیل به حروف کوچک را بر عهده دارد. در گام 

روش  یکمتن به نشانه وجود دارد.  یانجر یلتبد یبرا یاریبس یراه هاشود. سوم، عملیات نشانه گذاری سند آغاز می

. یرندگ یعالئم را در نظر م یگرو د ینقطه گذار یزبهتر ن یروش ها اما. است یخال یکردن متن به فضاها یمساده، تقس

، نشانه گذاری بر روی هر نشانه ای "Non Letters"گیرد. با در نظر گرفتن حالت این ماژول یک حالت از ورودی می

ری غیر از حروف صورت می پذیرد و تمامی کلمات استخراج می شوند. گام چهارم، یک مرحله ی ساده ولی ضرو

گیرد. این ماژول شامل یک دیکشنری کلمات استفاده انجام میاست. حذف کلمات عمومی، حرف ربط و کلمات بال

عمومی بوده و به سادگی با مقایسه با این دیکشنری، در صورت مشابهت کلمه را از کلمات کلیدی جدا شده حذف می 

گیرد. گام ششم، را در نظر نمی (22الی  9)خص شده نماید. ماژول بعد، کلمات اختصار و خارج از بازه ی طولی مش

ر مجموعه ی بنابراین عالوه ب . وجود دارد یا خیرماژولی است که مشخص می کند در متن کلمات دو سیالبی یا بیشتر 

دو به کلمات استخراج شده، کلمات دو سیالبی هم خواهیم داشت. ورودی این ماژول تعداد سیالب است که در اینجا 

به عنوان  نام دارد Filter Stop Words. گام هفتم از فاز اول، فیلتر سایر کلمات است. این ماژول که ه استم شدتنظی

پارامتر یک فایل از ورودی می پذیرد. فایل دریافت شده شامل سایر کلماتی انتخابی است که توسط کاربر انتخاب شده 

جموعه کلمات کلیدی را دارند. در اینجا چند ماژول جهت حذف و از اهمیت پایینی برخوردار بوده و شرایط حذف از م
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اطالعات قابل  یچزبان هستند که بطور مستقل شامل ه یککلمات توقف، کلمات پر تکرار کلمات توقف طراحی شد. 

 ها را کاهش، که یژگیتعداد و یبترت ینشوند تا بد یپردازش حذف م یشواژه ها اغلب در مرحله پ ین. ایستندن یتوجه

مقدار  یتوانند حاو یم یگرحال، کلمات توقف به همراه کلمات د ین. با اتداخل خواهند بودعامل  یزانکاهش م یجهدر نت

مراحل فاز اول تحت عنوان پیش که در بخش ارزیابی مورد بحث قرار خواهیم داد. از اطالعات باشند.  یقابل توجه

 نشان داده شده است.  3پردازش خبر در شکل 

 سه، نسبت دادن مقادیر به اصطالحات های مختلفطرح برای معموالگیرد. انجام می TF-IDFآخر تکنیک در گام 

عامل . طول نرمال سازی عامل و مجموعه عامل فراوانی ،اصطالح (ویژگی)عامل فراوانی: محاسبه می شوند اصلی عامل

، برابر است با تعداد سایر مجموعه فراوانی و شده،ارائه  سند در فراوانی اصطالح، برابر است با تعداد تکرار آن اصطالح

 ،طول ، برای نرمال سازیعامل دو این نتایج حاصل از. دارای آن اصطالح مورد نظر باشند که مجموعه درموجود  اسناد

ضرب ، در هم نسبت دادن مقادیر به اصطالحات، به منظور عامل سه اینزیرا طول اسناد متنی بسیار زیاد است.  هستند مهم

 می شوند.

نسبت . کاوی است متن و اطالعات بازیابی در ،نسبت دادن مقادیر به اصطالحات روش، پر کاربرد ترین TF-IDF مقدار

 ارزیابی را ، یک معیار آماری است که میزان اهمیت یک ویژگی یا اصطالح در یک سنددادن مقادیر به اصطالحات

 اما کند، افزایش می یابدحضور پیدا می سند یک در ویژگی یک که دفعاتی تعدادبر حسب  TF-IDF مقدار کند.می

 به شکل زیر است: TF-IDF فرمول شود.ی که در آنها قرار دارد، متعادل میاسناد این مقدار با تعداد

 

 1ی معادله  
 

 عبارتست از:i,jtf  فرمول .است وعهمجماوانی فر عامل iidf و است،   jدر سند iمیزان فراوانی اصطالح  i,jtfآن،  در که

 

 2ی معادله  

 

 مجموعبرابر با  و  ، jd سند در itاصطالح مورد نظر ( اصطالح تعداد) تکرار تعداد برابر است با i,jnآن  در که

 طول به اصطالح تعداد شدندلیل تقسیم . است jd سند اندازه دیگر، عبارت به یا ،jdسند  در اصطالحات موجود تمام

کار انجام نمی شد، نسبت دادن مقادیر به  این اگر. که سند را بر اساس طول، نرمال سازی کند است سند، این

بر تعداد  اسناد کل تعدادنمودن  تقسیم با i(idf (معکوس سند فراوانی .داشت اصطالحات، به اسناد طوالنی تر تمایل

 از فراوانی، معیاری این. ، بدست می آیدآن از گرفتن لگاریتم با سپس و ،هستند اسنادی که حاوی اصالح مورد نظر

 :است زیر شرحبه  iidf فرمول. است اصطالح این یاهمیت کل

 3یمعادله                   
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 یا اصطالح آن در که ی استدانسا تعداد |:jd i t j| و است مجموعه درموجود  اسناد کل تعداد  | D |آن، در که

 .شد خواهد منجر صفر بر تقسیم یک به ،دنداشته باش وجود مجموعه در itاصطالح  اگر. وجود داشته باشد it ویژگی

 .متداول تر است  |:jd i t j| 1 +بکار بردن  بنابراین

 

 مقدار بزرگتر هنگامی بدست می آید. خواهد بوداهمیت آن بیشتر  بزرگتر باشد اصطالح یکبرای  tf-idf هر چه مقدار

اصطالح یا  حاوی، مجموعه درموجود  اسناد برخی از سایر و زیاد باشد شده داده سند درمیزان فراوانی اصطالح  که

به  کم بسیار مقدار یک دادن با ،نسبت دادن مقادیر به اصطالحات روش این ،نتیجه در. ویژگی مورد نظر باشند

 .حذف نمودن آنها دارد به تمایلیج، اصطالحات را

 

 

 
 فاز اول: پیش پردازش فایل خبر -3شکل 

 

 خبر فایل پردازش: دوم فاز -3-2

در فاز دوم، نیاز است تا قبل از هرکاری لیست کلمات بدست آمده را به قالب یک جدول داده تبدیل نماییم تا امکان 

را  i,jtfو  itگیرد. اول ستون های مورد نیاز یعنی عملیات انجام می پردازش برای سایر ماژول ها ساده شود. در گام دوم دو

تعداد رکورد ها را فیلتر می  4i,jtf<انتخاب کرده و سایر ستون های اطالعاتی را حذف می کنیم با قرار دادن شرط 

نماییم. تا پر است. که بصورت نزولی آنها را مرتب می  i,jtfنماییم. گام سوم عملیات مرتب سازی بر روی فیلد 

تکرارترین کلمات در ابتدای جدول داده قرار گیرد. گام چهارم، توسط یک سیستم آموزش دیده هوشمند یا اپراتور 

نشان  ]-[1 ,1شود. این ویژگی در بازه در نظر گرفته می 13متخصص انسانی صورت می پذیرد. یک ویژگی بنام 

شود. صفر نقش خبر بی که عدد مورد نظر توسط فرد خبره تا دو رقم اعشار داده میدهنده منفی یا مثبت بودن خبر است 

است. گام ششم ایجاد ویژگی جدید  i,jtfو  it، با ویژگی های 9اثر را دارد. گام پنجم ترکیب ویژگی بدست آمده از گام 

 : است که از رابطه ی زیر بدست می آید 

 

 4ی دلهمعا       
                                                           
13 effectiveness_rate 
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مراحل  کند تا قابل دستیابی برای فاز سوم باشد.گام آخر نتایج بدست آمده را در یک فایل صفحه ی گسترده ذخیره می

 نشان داده شده است. 9فاز دوم در استخراج وزن کلمات در شکل 

 

 ویژگی ایجاد مقدمات: سوم فاز -3-1

شامل همان خبر هایی است که در فاز اول، گام یک در گام اول، متن خبر ها بارگذاری می شوند، دیتاست خبرهای 

استفاده شده است. گام دوم با یک فیلتر ساده، تمامی اعداد و عالئم حذف می گردند. گام سوم داده های دیتاست بدست 

گیرد. توجه به دو دیتاست انجام میآمده از فاز دوم بارگذاری می شوند. در گام چهارم، یک عملیات جایگزینی با 

شود. سایر کلماتی که جایگزین نشدند شرایط الزم برای جایگزینی را نداشتند یا بعبارتی می itجایگزین  بعبارتی 

 سوم فاز مراحل گیرد.عضو کلمات مهم نبودند. پس از حذف کلمات باقیمانده، عملیات ذخیره سازی این فاز انجام می

 .است شده داده نشان 2 شکل درایجاد ویژگی خبر  در

 

 

 

 
 .فاز دوم: گام های هفتگانه جهت استخراج وزن ها کلمات -4شکل 
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 فاز سوم: ایجاد ویژگی برای خبر -5شکل 

 

 خبر اهمیت ویژگی استخراج: چهارم فاز -3-2

 ل تامین می نماید. در گام دوم تمامی ها اطالعات ورودی خود را از خروجی فاز ماقباین فاز همانند سایر فاز

بدست آید. بصورت   جایگزین شده در هر رکورد خبری جمع می شوند تا یک مقدار در هر سطر با عنوان 

 زیر

 

 5ی معادله            
 

 فاز مراحل ن تاثیر گذاری هر خبر در تاریخ مشخص است.نهایی برای هر تاریخ بدست می آید که میزا در انتها 

 .است شده داده نشان 6 شکل درویژگی اهمیت خبر  استخراج در چهارم

 
 فاز چهارم: سه گام استخراج ویژگی اهمیت خبر -6شکل 

 

 نهایی دیتاست سازی محیا جهت پردازش پیش: پنجم فاز -3-3

نخست در گام اول داده های خروجی فاز چهارم وارد می شوند.  شود.این فاز شامل، گام های پیش پردازش داده می

نام ویژگی ها و شاخص ها  2برای تحلیل غیر از ویژگی اهمیت خبر نیاز به ویژگی هایی مرتبط با طال داریم. در جدول 

 است. نشان داده شده اشاره شده 

با سایر ویژگی ها ترکیب  news impactویژگی مطابق با جدول با داده ها را دریافت و محیا می نماییم. در گام سوم 

نیست. به دلیل  Replace Missing Valueشود. گام چهارم، برای داده های تهی راه مناسب استفاده از ماژول می

بود  dبرابر مقدار  nکند. در دیتاست طال اگر روز اینکه پر کردن داده ها با داده های میانگین دیتاست ما را غیر واقعی می

 بود.  cبرابر مقدار  n-3و روز 

 ویژگی های دیتاست ایجاد شده جهت پیش بینی قیمت طال -2جدول 

 توضیحات نام ویژگی
date گیرد.تاریخ رویدادی که تحلیل بر اساس آن انجام می 

gold_prices_in_india 
_closed 

 قیمت معامالت تمام شده طال در هندوستان

bank_of_england_ نرخ مرجع بانک مرکزی انگلستان 
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sterling_price 
gold_mining  میزان کاوش معدنی طال 

US_Federal_Reserve 
_USD 

 میزان ذخیره دالری دولت فدرال آمریکا

GOFO نرخ میزان تقاضا در آینده 

GOX از  یگذار یهنمونه کارها قابل سرما یوزن یانگینارزش م

 سهام طال

news_impact میزان اهمیت خبر 

gold_price قیمت جهانی طال به دالر آمریکا 

Class وضعیت قیمت طال 

 

پر نماییم. چون قیمت طال و مقادیر شاخص ها در آن  n-3را با مقدار مشخص شده  n-1و  n-2باید روزهای از این رو 

پس از محیا سازی و دو روز تغییری نداشته است. بنابراین داده های میانگین می تواند مسیر پردازش را عوض نماید. 

 نشان 2 شکل در پنجم فاز مراحل اعمال پیش پردازش بر روی مجموعه داده، مجموعه را برای فاز نهایی ذخیره می کنیم.

 .است شده داده

 

 

 
 فاز پنجم: محیا سازی مجموعه دادگان -7شکل 

 

 طال قیمت بینی پیش: ششم فاز -3-4

ه کاوی بر روی ویژگی های مشخص برسیم. این فاز پس از ورود داده های باال انجام گرفت تا به مرحله دادتمامی فاز

های دیتاست و تبدیالت الزم، داده ها را به دو بخش داده های آموزشی و آزمایشی جدا کرده و بخش آموزش را به 

ن شود. ایدهد. پس اجرای این ماژول، یک سری قوانین کسب میعنوان ورودی به ماژول شبکه ی عصبی تحویل می

مجموعه قوانین قابل اعمال بر روی داده های آزمایشی هستند. تا بتوان کالس داده های آزمایشی را پیش بینی نمود. در 

 شود.پایان دقت و جامعیت و خطای محاسباتی گزارش داده می

ک الگوریتم توسط ی رو به جلو با استفاده از یک شبکه ی عصبیاما در مورد ماژولی که برای یادگیری انتخاب شده، 

ورودی این کند.  پشتیبانیهای چند اسمی را  ویژگینمی تواند  داده شده کهآموزش  چند الیه( 19)پرسپترون پس انتشار

                                                           
14 Perceptron 
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و  به عنوان ورودی مورد استفاده قرار گیرد بخش قبل می تواندخروجی  اپراتور مجموعه آموزشی یا جدول داده هاست.

. این مدل هم اکنون می تواند روی مجموعه داده های شودمیل گرفته تحوی ماژول خروجی شبکه ی عصبی از پورت

 .است شده داده نشان 8 شکل در ششم فاز مراحل .برچسب اعمال شود ویژگینهان برای پیش بینی 

 

 

 

 

 
 فاز ششم: داده کاوی دیتاست طال -8شکل 

 

   مدلارزیابی  -4

 رویترز سایت از است ژانویه ام سی تا 2111 ژانویه اول اریخت از که خبر ی مجموعه یک پیشنهادی، طرح ارزیابی برای

 31 زمانی بازه در ها شاخص مهمترین و شده استفاده quandl از طال مهم های شاخص برای. است شده آوری جمع

  . گردید استخراج روزه

 استخراج ویژگی -4-1

ذاری کلمات، فیلتر کلمات نامناسب و محاسبه کند. نشانه گماژول های آماده رپید ماینر، عملیات متن کاوی را ساده می

دفعات تکرار فرآیند های اصلی متن کاوی محسوب می شوند. فیلتر حروف، شامل حذف کلمات عمومی، انتخاب بازه 

ی کاراکتری، حذف کلمات خاص از دیکشنری تعریف شده توسط کاربر و حذف بر اساس فیلتر های سفارشی است. 

 یکه به جستجو یها، مانند زمان یتاز وضع یکه در برخ یمعن ینبه ایشه سودمند نیست البته حذف کلمات توقف هم

اوقات  یگاه یم،پرداز ی( م"The Who" یا "The The"نامها )مثال  یا( و " To be or not to be "عبارات )مثال 

ه و دنکر یفحروف تعرشوند. معموال گروه کلمات بسته }محدود{ مانند  یکلمات توقف نگه داشته شده و حذف نم

از گروه کلمات باز که  یشوند. برخ یکلمات توقف گنجانده م یستحروف اضافه و حروف ربط در ل یر،معرفه، ضما

امکان وجود دارد که با حذف کردن کلمات  ینقرار دارند. ا یستل یندر ا یزن یافعال کمک مانندپر کاربرد هستند،  یاربس

 یحذف کردن کلمات یبرا یمجذور کا یااطالعات و  یشمانند افزا یسنجش آمار یریگ با بکار یاپر تکرار و کم تکرار 

نمود. در طول روند حذف، تمام  یجادکلمات توقف وابسته را ا یستهستند، بتوان دامنه ل یاطالعات کم یکه حاو
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ای از کلمات کلیدی خالصه  شوند. یکلمه توقف ارائه شده وجود دارند، از اسناد مبدأ حذف م یستکه در ل یکلمات

 پس از استخراج فاز اول، در جدول زیر آورده شده است.

 

 کلمات کلیدی با دفعات تکرار کلمات -3جدول 

Word Total Occurrences 
China 21.0 

White_house 18.0 
Haiti 13.0 

security 10.0 
Iran 7.0 

Nuclear 7.0 
 

را  2111داده های سیزده روز اول ژانویه  9ه زیر بدست می آید، جدول های اول تا پنجم مجموعه ی دادپس اعمال فاز

 با توجه به مقادیر جایگزین شده بصورت زیر بدست آمده است. news impactدارد. فیلد 

 

 دیتاست محیا شده با ویژگی اضافه شده اهمیت خبر -4جدول 

date goldminin
g 

US_Fed_Reserv
e 

GOFO GOX news_impac
t 

Class 

01/01/201
0 

40.18 1121.5 0.3683
3 

207.0
7 

-1.2 no_ch
g 

01/02/201
0 

40.18 1121.5 0.3683
3 

207.0
7 

-1.2 no_ch
g 

01/03/201
0 

40.18 1121.5 0.3683
3 

207.0
7 

0 no_ch
g 

01/04/201
0 

42.16 1121.5 0.3683
3 

207.0
7 

2.8 up 

01/05/201
0 

42.82 1123.25 0.3316
7 

209.4 6.6 up 

01/06/201
0 

44.18 1130 0.2916
7 

215.0
3 

8.6 down 

01/07/201
0 

43.68 1130.25 0.2916
7 

213.4
1 

19.2 up 

01/08/201
0 

44.18 1126.75 0.284 217.0
7 

22.1 down 

01/09/201
0 

44.18 1126.75 0.284 217.0
7 

21 no_ch
g 

01/10/201
0 

44.18 1126.75 0.284 217.0
7 

22.2 no_ch
g 

01/11/201
0 

44.16 1153 0.286 218.4
9 

33.7 up 



 

14 

 

01/12/201
0 

41.75 1151.25 0.2916
7 

210.0
7 

32.7 down 

01/13/201
0 

42.53 1127.25 0.2533
3 

212.5
8 

32.4 down 

 

 ها داده آموزش -4-2

با توجه به ویژگی های بدست آمده و داده های موجود، رکورد های آموزشی را تعیین می کنیم و به ورودی شبکه 

یم. ماژول شبکه عصبی شامل چند پارامتر مهم است که با مقادیر پیش فرض یا سفارشی تنظیم عصبی وارد می نمای

نمونه های مجموعه  ویژگیاندازه ی الیه از تعداد  که ،استتنظیم شده  -1روی  12شود. اندازه پارامتر الیه های پنهانمی

ها ( تنظیم  کالسها + تعداد  ویژگیتعداد )  3+36روی و. در این مورد، اندازه ی الیه شودمیورودی محاسبه  های

 شود.شود. برای بدست آوردن اندازه الیه های پنهان از رابطه زیر محاسبه میمی

 

 6ی معادله        
 

 به رابطه زیر خواهیم رسید:با جایگذاری در رابطه باال با توجه به داده های آموزشی 

 

 7ی معادله                           
 

کالس های موجود که شامل وضعیت بدون تغییر قیمت، افزایش و  3تعداد ورودی ویژگی ها و عدد  36در اینجا عدد 

 با برابر نباید این. کندمی تعیین را مرحله هر در ها وزن تغییر مقدار، یادگیری ی درجه پارامترشود. کاهش قیمت طال می

تعداد چرخه ، training cyclesشود. پارامتر قرار دادیم زیرا موجب کاهش خطا می 1.3ا برابر . ما در اینجباشد صفر

انتخاب  211کند تعداد چرخه در این اپراتور میهای آموزشی استفاده شده برای آموزش شبکه ی عصبی را مشخص 

وجه به مجموعه داده آموزشی تعیین شود زمان پردازش زیاد شود و افزایش بیشتر با تشده است مقدار بیشتر منجر می

، کسری ناچیزی از وزن قبلی را به حرکت momentumدهد. پارامتر کاهش تعداد چرخه خطا را افزایش می .میگردد

شود. مانع بیشینه محلی شده و نتیجه کمترین خطا در خروجی نمایش داده می 1.2جاری می افزاید با انتخاب مقدار 

. خیر یا شوند آمیخته هم با باید یادگیری از قبل ورودی های داده که دهدمی نشان پارامتر یک 16پارامتر بهم آمیختن

از دیگر پارامتر  .شودمی توصیه اند شده بندی طبقه قبل از ها داده اگر اما دهدمی افزایش را حافظه از استفاده که هرچند

یا درجه یادگیری در طی فرآیند آموزش پذیری کند آاست که مشخص می 12های اپراتور شبکه عصبی، پارامتر تنزل

 [1 ,1-]کاهش یابد. که این پارامتر را غیرفعال می کنیم. پارامتر نرمال سازی، مقادیر را قبل از آموزش در محدوده ی 

 دهد.قرار می

                                                           
15 hidden layers 
16 Shuffle 
17 Decay 
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 جامعیت و دقت میانگین ی محاسبه -4-3

 بازیابی مانند متن تحلیل و تجزیه زمینه های سایر در و کاوی، متن در ،عملکرد ارزیابی برای ،جامعیت و دقت معیار دو

مشاهده  دقت از ای یافته توسعه نسخه عنوان به را آنها توان می. ، بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرنداطالعات

به تدریج  شده را تحریف های داده با دسته بندی کننده مشکل معیارها این از ترکیبی از استفاده با می توان و ،نمود

بودن را اندازه  کامل جامعیت، میزان که حالی در ،در نظر گرفت معیار درستی عنوان بهرا  دقت توان می .کاهش داد

 درستی بههستند،  مثبت برچسبکه دارای  یاسناد از بسیاری که است معنی به این باال دقت ،به عبارت دیگر. گیردمی

بیشتر  که است معنی بدان باال جامعیت و( وجود نداشت مثبت اسناد از سیاریب کردن پیداامکان  اما)خورده اند  برچسب

 .(خورده باشد مثبت ، برچسبمنفی اسناد از بسیاریکه به  این امکان نیز وجود داشت اما) است کرده پیدا اسناد مثبت را

اهد بود.  به عبارتی بهتر دقت کمتر خو هرچه جامعیت بیشتر شود، و ،جامعیت کمتر خواهد شد شود، بیشتر دقتهرچه 

 برزده شد،  مثبت برچسب به آنها درستی به هایی که نمونه تعدادکردن تقسیم  ، در مثال موردی ما عبارتست از:دقت

زده  مثبت برچسب به آنها درستی به هایی که نمونه تعدادتقسیم نمودن  جامعیت برابر است با: که حالی در ،کل تعداد

 برای حالتی که طال کاهش قیمت داشته زیر فرمول در موضوع این. هستند مثبت واقعا که هایی نمونه کل تعداد بر شد،

 .شودمی داده نشان

 

            Precision =    8ی معادله 
= 0.5833        Recall =     9ی معادله 

 

رکورد آزمایشی را در نرم افزار رپیدماینر نشان  2ی و رکورد داده آموزش 22درصد دقت و جامعیت برای  9شکل 

رکورد در نظر گرفته شده است. چنانچه باالی هزار رکورد باشد دقت بسیار  31دهد. در اینجا یک مثال موردی با می

باالیی مدل بدست می آورد. چون در این طرح پیشنهادی هدف بدست استخراج ویژگی خبر است ما از مقایسه ی 

 تم های آموزش دهنده صرف نظر می کنیم.الگوری

 

 
 درصد دقت و جامعیت برای پیش بینی کاهش قیمت طال -9شکل 

 

محسوب  این که بین دقت و جامعیت توازن برقرار است، یک امتیاز. است جامعیت میانگین هماهنگی از دقت وF اندازه 

 از ترکیبی ،F اندازه  و ،بدست می آورند بندی طبقه دعملکر از ی رامهم اما ،متفاوتجنبه  دو ،جامعیت و دقت. شودمی
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برای اندازه  زیرا شودمی استفاده βFنامه از اندازه  پایان این در. کندتبدیل می تر آسان برای کاربرد یک امتیاز به را آنها

 است مهم موضوع این .استفاده نماید بتا پارامتراز  تواند میدقت و جامعیت، به گونه ای متفاوت،  گیری میزان اهمیت

داشته باشد، امکان داشت  تجارت سازی شبیه نهایی نتیجه بر بیشتری مثبت تاثیر دو نسبت به دیگری، این از یکی اگر زیرا

 :شود سازی بهینه یکی از این دو )دقت یا جامعیت( نفع به سیستم که

 

= 48.27     = F=     11ی معادله 
 

 شده استخراج ویژگی لتحلی -4-4

تحلیل ویژگی اهمیت خبر با روند قیمت طال با بصری سازی امکان پذیر است. طرح ما راهکاری را جهت استخراج 

ویژگی بصورت یک عدد پیشنهاد کرد. برای صحت راهکار پیشنهادی، مقایسه از طریق بصری سازی صورت می دهیم. 

با توجه به مقادیر بدست  نمایش داده شده است. 11در شکل  2111نویه در ادامه نمودار روند رشد و کاهش طال در ژا

 نمایش داده شده است. 11آمده برای ویژگی اهمیت اخبار می توانیم یک نمودار برای آن ترسیم نماییم. که در شکل 

 

 
 2111نرخ طال در سی روز اول سال  -11شکل 

 

 
 2111امتیاز بندی اهمیت خبر در سی روز اول  -11شکل 
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شود می توان دو نمودار را از جهاتی شبیه به هم دانست، بعنوان مثال در روز همانطور که مقایسه ای بین دو نمودار می

اوج قیمت طال در  11یازدهم ژانویه حادثه ی زلزله ی هایتی اتفاق افتاد که ضریب اهمیت باالیی دارد در نمودار شکل 

دهد( نشان می 12تری )همانطور که در شکل اخبار از درجه اهمیت پایین 2111انویه دهد. اوایل و اواخر ژماه را نشان می

تر است. در نمودار خبر قله های محلی ممکن است از برخوردار است و قیمت طال هم در این دو دوره ی زمانی پایین

های دیگر ممکن است نمودارنوسانات بیشتری برخوردار باشند چون قیمت طال وابسته به سایر شاخص های دیگر است. 

 متفاوت عمل کرده و یا وضعیت نسبتا پایدارتری داشته باشند.

 
 2111شاخص کاوش معدنی طال در سی روز اول  -12شکل 

 

شود ستون های آبی رنگ به معنی عدم تغییر وضعیت قیمت طال، رنگ سبز به معنی همانطور که در شکل مشاهده می

به معنی کاهش قیمت طال است. در روز ششم با داشتن افزایش استخراج  طال در کاوش  افزایش قیمت طال و رنگ قرمز

های معدنی قیمت طال کاهش داشته است. و در روز یازدهم مانند سه روز قبل افزایش در یافته های کاوش شده نبود با 

وابسته به خبر، نظر، عقیده ی کاربران در این حال طال افزایش یافت. بنابراین می توان بسیار از کاالها یا مارکت هایی که 

 شبکه های اجتماعی است را جستجو کرده و اطالعات مفیدی از آن جهت رشد و کنترل بازار بدست آورد.

 

 زمینه های آتی پژوهش وگیری  نتیجه -5

 فن ترکیب هزمین در. کنند می اتخاذ را فنی های شاخص معموال طال، قیمت گردش تحلیل و تجزیه برای گذاران سرمایه

 در. است نامشخص بینی پیش نتیجه معموال و است شده انجام کمی تحقیقات طال، تحلیل و تجزیه با نرم محاسبات آوری

 از استفاده با بازار وضعیت تحلیل و تجزیه برای مهم خبری متون از ویژگی  استخراج جهت پیشنهادی طرح یک مقاله این

 پردازش پیش اولیه هایفاز در بود متفاوت فاز چند شامل فوق طرح. گردید ئهارا کاوی داده و کاوی متن های تکنیک

 مجموعه و ترکیب آمده بدست ویژگی با مراحلی طی طال مهم های شاخص .گرفت انجام دانش استخراج و مستندات

 پایان در. دیدند آموزش و شده وارد ورودی از ها ویژگی مصنوعی عصبی های شبکه بوسیله. کردند ایجاد جدید ای داده

 شد داده نشان طرح ارزیابی در. گردد مسیر بینی پیش فرآیند تا شده، اعمال تست های داده روی بر دیده آموزش روابط

 مهمترین از. شود واقع موثرقیمت  کاهش یا افزایش تشخیص در تواند می اندازه چه تا آمده بدست خبر ویژگی که

 جهت طبیعی زبان پردازش های تکنیک افزودن است نظر مد طرح این ی عهتوس روند ی ادامه در که هایی فعالیت

 اساس بر کلمات دهی وزن تا است خبره سیستم یک به نیاز کلمات گذاری ارزش در. است اخبار موثرتر استخراج
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انایی هدایت تو خبره سیستم این. باشد سازگار داریم کار و سر امروز جهان در که هایی ارزش ها، اولویت هایی، واقعیت

   .را دارا خواهد بود خودکار صورته ب سیستم از بخشی
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