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  خالصه

 ای يداده است, داده کاو گاهیپا شیافزا لیامروزه به دل لیمسا نیاستخراج متن از مهمتر ایدانش در مورد داده ها و  
سازمان  یاست. اغلب داده ها به خوب افتهیسازمان  يا وهیشده به ش رهیذخ يداده ها يبرا یکشف دانش، روش مناسب

 لیو تحل هیاستخراج متن مستلزم تجز نیپنهان است بنابرا العاتاز اط يادیز مقدار ينشده است و هنوز هم حاو افتهی
استخراج متن شامل طبقه  يها کیکه قبال پنهان بوده اند، است. تکن یخودکار مجموعه متون و اسناد و کشف اطالعات

است که هر  رهیغ سند، و يخوشه بند ،یابیموضوع، استخراج مفهوم، جستجو و باز صیتشخ ،يمتن، خالصه ساز يبند
. ردیاز اسناد مورد استفاده قرار گ ياز اطالعات مبهم از مجموعه ا یکردن برخ دایتواند در پ یها م کیتکن نیکدام از ا

استخراج  يبرا يکاربرد يباشد. برنامه ها دیمف يدر طبقه بند یموضوع اصل صیتواند در تشخ یم نیاستخراج متن همچن
و  ،یبهداشت و درمان، پزشک ق،یتحق ،یابیرسانه ها، ارتباطات راه دور، بازار ،مل چاپ و نشرمختلف شا يها نهیمتون در زم

 ستمیتوسعه س يوب برا یدر شبکه جهان يکاربرد ياز برنامه ها ياریدر بس زیشوند و استخراج متن ن یبکار گرفته م رهیغ
 تریبازار، استخراج متن ت ینیب شیپ ين برااستخراج مت کیستماتیس یپژوهش به شرح بررس نیشود. در ا یم هیها توص

  .میپرداز یو اهداف است، م یبا معان يکاهش چند بعد تمیالگور کیکه  FOREXبازار  ینیب شیپ يبرا يخبر يها
 

 بازار ینیب شی، پHypernymبازار ،  ینیب شیاخبار ، پ لی، تحل يمتن کاوکلمات کلیدي: 
 
 مقدمه   .1

تا  مییانم یم متعارف عرضه يدسته بند کیگذشته را در  قاتیبخش تحق نیدر ا ،يصورت موردها ب ستمیس لیقبل از تحل
 .دیبدست آ يبهتر از مطالعات مورد يدید
 
 
 
 
 یبازار مال ینیب شیاستخراج متن در پ يبر رو یقبل قاتیتحق 1-1

                                                 
اوّلنویسنده توضیحات مربوط به  : جانیواحدالھ ،یدانشگاه آزاد اسالم ،وتریکامپ یارشد مھندس یکارشناس  

Email: fhaghighatkhah2014@gmail.com 
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 نهیزم نیا در زین یقبل قاتیدر حال ظهور است، اما تحق نهیزم کی ،یبازار مال ینیب شیپ يبرا ياگر چه روش متن کاو
 کید و تکنوجودنمدر حال ظهور  نهیزم نیپردازد که هم اکنون، در ا یم یقاتیتحق یکل یبخش به بررس نیوجود دارد. ا

 .کند یم سهیبرند، مقا یبکار م يرا که آنها در مراحل مختلف معمار ییها
 Mittermayer  گرفت.  انجام یبازار مال يها ینیب شیپ يج متن براجامع به منظور استخرا یبررس کیو همکارانش، به

 آنها را نیب سهیمقا نیو همچن هیاول ينمونه ها نیاز ا کیرا در مورد هر  یگزارش پژوهش شان، خالصه و اظهار نظرات
 دهد یارائه م ن،مورد استفاده و عملکردشا يها کیبرحسب اهداف، تکن

 
 ینیب شیپ يبرا ییها یژگیو 2-1

نش، توسعه و همکارا Churchکه  یستمیروند ارزش شاخص است. س ایو  متیق ینیب شیاز آثار موجود، پ ياریهدف بس
 ظر برنامهنت از نوسانا ینیب شینوسانات تمرکز داشت. پ ینیب شیبازار، بر پ يعمل کرد و به جا فیضع بایدادند، تقر

ر مدل مثال، د يد. براقرار ده ارمانیرا در اخت يدیمفاطالعات  ندتوا یم زین یژگیو نیمطلوب است چرا که ا زین ،يکاربرد
Black-Scholeارد که در دامکان وجود  نیدشوار است. ا زین نیپارامتر مشتق شود و ا نیتواند از چند یم متیق نهی، گز

 ].3-2. [میبازارها مانند حجم، مواجه شو يمشخصه ها ریبا فقدان سا ،یموجود کنون قاتیتحق
 

 راخبا لیتحل  .2
دن ش نشان دام واکنهسهام وجود دارد، هنوز  متیباورند که تمام اطالعات مربوطه در ق نیاز متخصصان بر ا یاگر چه برخ

ردش گ ینیب شیدر پ اخبار لیو تحل هیتجز ادیمورد، به احتمال ز نیزمان بر است. در ا دیگذاران به اطالعات جد هیسرما
 .کند یکمک م متیق

ربوط به مور مدر ا يموضوع، به طور گسترده ا يابزار کلمات و مدل ها فیک يمانند مدل ها استخراج متن يها کیتکن
 هام، توسطس متیق ینیب شیپ يموارد در مدل ها نی. اهداف مربوط به ارندیگ یاخبار مورد استفاده قرار م يطبقه بند
 ]13-11 .[شوند یاختصاص داده م ندهیدر آ متیق يگردش ها

Newscats هام س متید قبر اساس عملکر ،ینیب شیاتخاذ کرد. پ یفرهنگ لغت محل کیابزار کلمات را با  فی، مدل ک
 ینیب شیاوب پمان تنزآنها.  یها با حضور کلمات نشان داده شد نه با فراوان یژگیانجام شد. بردار و ندهیساعت آ کیظرف 

 نیست علت ا. ممکن ادرسی ٪45 زانید) به مگردش / خبر ب دون(خوب / ب یکل يبود. دقت طبقه بند هیثان 15گردش، 
-14[کند. ید موار لیرا به روند تحل يادیز اریباشد که عوامل مخل بس ینیب شیکننده، طول کوتاه پ دینسبتا ناام جهینت

15[ 
 

 بازار ینیب شیپ ياستخراج متن برا کیستماتیس یبررس  .3

 ینیب شیپ تیتواند قابل یم نیو اخبار آنال یاجتماع يادر رسانه ه نیاحساسات در جمالت مبهم آنال ریتفس تیفیک
از  يتعداد رایاست که اخ لیدل نیشود. به هم یمیعظ يها انیز اینموده و منجر به دستاورد ها  نییرا تع یمال يبازارها

که در  یانشحال، با توجه به تمام د نیمشکل معطوف کرده اند. با ا نیمختلف ا يمحققان توجه کامل خود را به جنبه ها
که علت عدم  میمشکل وجود ندارد. ما معتقد نیحل ا يبرا یجامع و کامل یو فن يچارچوب نظر چیه م،یدار نهیزم نیا

و  ياداقتص -يآنها شامل دو مبحث رفتار نیآن است که مهمتر يرشته ا انیم تیماه لیموضوع، به دل نیوضوح ا
قالب روشن از  کی يریو به شکل گ میپرداز یم يرشته ا انیم تیماه قیعم یاست. ما به بررس یهوش مصنوع نیهمچن

 ياز مؤلفه ها يریو تصو میپرداز یبازار م ینیب شیآثار مرتبط با پ یبه بررس ي. بر اساس متن کاومیکن یبحث کمک م
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 یاصل زیوجوه تمانموده و  سهیمقا هیرا با بق ستمیهر س ن،ی. عالوه بر امیکن یم دیکه در همه آنها وجود دارد، تول یعموم
از آنها،  کیدر پشت هر  یو فن ينظر يها هیپا يبر رو ستم،یما از س يا سهیمقا لیو تحل هی. تجزمیکن یم ییآنها را شناسا

 يظهور ساختار بدهد و جنبه ها الدر ح نهیزم نیبه انجمن پژوهش کمک کند تا بتواند به ا دیکار با نی. اابدی یگسترش م
 ]5-4.[دینما ییبرخوردار هستند، شناسا يا ژهیو تیبوده و از اهم شتریب قاتیتحقبه  ازمندیکه ن یقیدق

 ستمیشرح س 1-3
ز اوج ا يریهره گبا ب رایهستند که اخ ينوظهور يساز و کارها ن،یبازار بر اساس استخراج متن آنال ینیب شیپ يها زمیمکان

 نی. اابدیه ادام روند نیکه ا میکن یم ینیب شی. پرندیگ یقرار م یو سرعت شبکه، به دقت مورد بررس یپردازش محاسبات
ب جذ قیز طراند اتو یکند و م یبازار کمک م جادیا يدادهایدر برابر رو انانس ينقش واکنش ها تیاهم یپژوهش به بررس

 نهین زمعنواا به ر ریز پژوهش، موارد نیبازار منجر شود به طور خالصه، ا ییها و همگرا تیاز قابل ياطالعات به درك بهتر
 .ازمندندین شرفتیو پ ندهیآ قاتیکند که به تحق یم ییشناسا ییجنبه ها ایو 
 يدسته بند یده در مشکل احتمالکنن نییتع اریامر بس کی ،یمعناشناس يها کیتکن يشرفتهای: پیمعناشناس 1-1-3

ر دهنوز  ییاه رفتشیپ نیحال، چن نیموضوع اشاره داشته اند. با ا نیتا کنون به ا يباشند که محققان متن کاو یمتن م
 یرشسفا ایو  دیجد يلغت نامه ها جادیبا ا یتخصص یشناس یستبازار وارد نشده اند. توسعه ه انهیشگویپ يمتن کاو نهیزم

روش  يوهش، روپژ یاز آثار فعل ياریدارد. هنوز هم بس يشتریتوجه ب ازین WordNet مانند یفعل يلغت نامه ها يساز
را با  ییناوابط معرتوان  یم ن،یکنند. عالوه بر ا یاستفاده م WordNet به ندرت از یتمرکز دارند و حت وقوع کلمه يها

شرده رفته تا فگها  یژگیارائه و يارزش برا نییتع يکردن طرح ها فیقرار داد، از تعر یو بررس قیمورد تحق یاهداف مختلف
 حوزه در کیخود  يدبازار به خو انهیشگویپ يکه متن کاو ییآنجااز  دی. شایژگیکاهش و يبرا یانتزاع ایو  ییمعنا يساز

 .ردازندپ یم بازار انهیشگویمفهوم پ يمخصوصا برا یمعناشناس شیافزا قیعم یبررس هحال ظهور است، محققان هنوز ب
روش  شترید. بکمتر مورد توجه قرار گرفته ان ییمعنا ينسبت به روش ها ،ينحو لیو تحل هیتجز ينحو: احتماال روش ها -

ابل به طور ق ر متندالگو  صیتشخ يرا برا يمتن کاو تیفیتوانند ک یم ه،یبر متن، مانند درختان تجز یمبتن شرفتهیپ يها
از  یرخهت دادن بج رییغت يدارد، که کار خود را با تالش برا ازین زین ندهیآ انجنبه به توجه محقق نیبهبود دهند. ا یتوجه

 انهیشگویپ يکاو متن ینیب شیبه بازار، به پ يطبقه بند یمانند بررس يمتن کاو يها نهیزم ریدر سا يریادگی يروش ها
 .کنند یبازار، آغاز م

 راید زکسب کرده ان يمتن کاو نهیمزرا در  یقابل توجه ازیعواطف و احساسات، امت لیو تحل هی: تجزاحساسات 2-1-3
ست تا با ا یمومعو تحوالت افکار و احساسات  رییتغ نین از آخردر آگاه بود ،یتیچند مل يمنافع دولت ها و شرکت ها

ت موفق ر انتخابادتوانند بدهند، در مورد اول، دولت مردان  یم قرارمردم  اریخود در اخت ریاخ يتهایکه در مورد اولو ینشیب
 اریسبار رابطه باز ینیب شیپ. جالب توجه است که ندیخود را شگفت زده نما انیشوند و در مورد دوم، شرکتها بتوانند مشتر

با  رای} دارد زدارند تیفعال ردر بازا يکه به نحو يشرکت کنندگان بازار {افراد ایو  یبا افکار و احساسات عموم یکینزد
 نکهیا ینیب شیپمحصول،  کیاحساسات مرتبط با  لیو تحل هیحال، در صورت تجز نیشده است. با ا جادیا ياقتصاد رفتار

 دهیوشطلب پم نیبازار است. ا ینیب شیساده تر از مورد پ اریاست، به مراتب بس ییزهایستلزم چه چقطعه متن م کی
 له گران ومعام نیبهتر یحال، حت نیدر مورد آن است. با ا یمنف ایدربردارنده احساسات مثبت  ،محصول کیکه نقد  ستین

 يخبر طعه متنق کیرا از بازار نسبت به  یواکنشتوانند به طور کامل مطمئن باشند که چه  یگذاران هرگز نم هیسرما
 .ود داردوج دهنیآ قاتیتحق يبازار برا انهیشگویاحساسات پ یبمنظور بررس يادیز يفضاها ن،یانتظار دارند. بنابرا

در مورد  یکنون قاتیاست که تحق افتهیپژوهش در نیبازار: ا ینرم افزار تخصص ای یمنبع متن ،يمؤلفه متن کاو  3-1-3
شوند، نسبتا کل نگر و جامع هستند.  یاجرا م کباریکه فقط  يا وستهیپ يستمهایبازار، با داشتن س انهیشگویپ ين کاومت
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شود و  میتقس یژگیو کاهش و یژگیارائه و ،یژگیمهمش مانند انتخاب و فهبه چند مؤل يمتن کاو ندیفرآ دیبا نده،یاما، در آ
 يمتن کاو ن،یعالوه بر ا رند؛یقرار بگ یبازار مورد بررس ینیب شیپ یتخصص نهیزم يبرا یبه طور خاص دیاز آنها با کیهر 

نقش  ایخاص  يمنبع خبر ایخاص  یاجتماع يمثل روزنه رسانه ها ،یمنبع خاص متن کیبازار، با تمرکز بر  انهیشگویپ
 یتخصص قاتینجام تحقتر شود، بعالوه، ا یتواند تخصص یم یحت رهیمثل سرخط اخبار در مقابل مشروح آن، و غ یمتن
 .است یالزام ییایجغراف تیهر موقع يرو ایفارکس)  مه،یمشتقات، ب ،ی(سهام، اوراق قرضه، کاال، پول، آتینوع بازار مال يرو
 ياریکه بس یآنها است، در حال یسادگ Naïve Bayes و SVM ياز روش ها تی: محبوبنیماش يریادگی يها تمیالگور-

 ام k هیهمسا نیکتری، نزد(ANN) یمصنوع یعصب يمانند شبکه ها ن،یماش يریادگی يروش ها ایها  تمیالگور ریاز سا
(k-NN)احساسات، در  لیو تحل هیو تجز یمتن يدسته بند يرا برا یبخش دیام اریبس يها لیپتانس ره،یو غ ،ي، منطق فاز
قرار  شیبازار مورد آزما انهیشگویپ يمتن کاو نهیدهند اما هنوز در زم یاز نوشتجات و مطبوعات نشان م يهر نقطه ا
 .مرحله هستند نیدر ا یتحت بررس ،یقابل توجه زانیبه م اینگرفته اند 

 نیانگیمانند م ینیقوان ایو  یفن يها تمیالگور یکه خروج یفن يها گنالی: سیفن يها گنالیس یکپارچگی 4-1-3
 نیان در بش یملع تیمحبوب رغمیده تجارت هستند، علفرار از محدو نیو قوان لتریف نیقوان ،یقدرت نسب نیموثر، قوان

 لیدل هب ممکن است نیا هستند، يمتن کاو هیشوند که بر پا یمکنار گذاشته  یقاتیاز تحق شهیهم بایمعامله گران بازار، تقر
 لیحلو ت هیتجز يهستند احتماال با روش ها يبر اساس متن کاو ینیب شیپ یکه حام یباشد که محققان تیواقع نیا

 يدلهامر است که ل تصوقاب یحال، از نظر منطق نیمخالف خواهند بود. با ا یفن لیو تحل هیباشند، با تجز یموافق م يادیبن
ا ب دیرد بامو نیدهند و ا یرا بدست م يبهتر جی) نتايادیو بن یدو جهان (فن يروش ها نیبر اساس مجموع بهتر یبیترک

 .ر نظر گرفته شودد ندهیآ قاتیدر تحق يشتریتوجه و شدت ب
به  قیاز تحق نهیزم نیدر ا یقابل توجه يرشته ا انیم تیماه کی: ياقتصاد رفتار يارتباط با پژوهش ها  5-1-3

ل ست. در حاامهم  اریبس ندهیمحققان آ يتر کردن درك اقتصاد برا قیوجود دارد. عم وتریاقتصاد و علوم کامپ نیخصوص ب
صاد و اقت يها هیه نظرگذار است، ب ریعموم بر بازار تاث اساتافکار و احس نکهیا قیدحاضر، در نوشتجات، تنها بمنظور تص

ا راصول  دیاب ياراقتصاد رفت نهیتر در زم قیحال، مطالعه عم نیشود. با ا یاشاره م یبطور سطح يبخصوص اقتصاد رفتار
 کن است بهمم ترویسط دانشمندان کامپدر استخراج متن تو یمتعلق به چه کسان يمواز يکه اجرا ابدیو در دیمعلوم نما
اما به  م است،مبه ای افتهیتکامل ن يمرحله تا حدود نیدر ا ریمس نیمنجر شود. اگر چه ا یواقع يها شرفتیکشف و پ

 .پژوهش قرار گرفته است نیمحققان ا قیشدت مورد تشو
عمده مشاهده شده، در  ياز چالش ها یکی :یشیآزما يمجموعه داده ها تیفیدر دسترس بودن و ک  6-1-3

 يدوره ها يار برااز متن به باز یینگاشت ها يباال است که حاو اریبا استاندارد بس ییدسترس نبودن مجموعه داده ها
تفاده خود اس ياالش هت یابیو ارز يهمانند ساز ياتوانند با استفاده از آنها بر یباشند که محققان م یاز زمان م ینیمع

 یعیطور طب مر بها نیخود کرده اند. ا يمجموعه داده ها ي، اکثر پژوهشگران اقدام به جمع آورکنند. در پژوهش موجود
اده وعه دمهم در مجم يمجموعه داده و مطالب و عدم مشاهده مناسب مشخصه ها يشدن فرمت ها يمنجر به قطعه بند

ازار، ب انهیشگویپ يدر متن کاو شیآزما يرا برا ییشوند که مجموعه داده ها یم بیترغ ندهی. پژوهشگران آدشو یم
 يومتن کا ياهژوهش پ رامونیاستاندارد غالب که در پ ي. در حال حاضر، مجموعه داده هاندیاستاندارد نموده و منتشر نما

قطعه  )Tan 2011 و (Wu .ستندیکار مناسب ن نیا يکه برا شندبا یم لمهایف يها یدر گردش اند، مربوط به نقد و بررس
نها آ نیرچوب بچا کی را با ساخت گریدامنه به دامنه د کیانتقال دانش دامنه احساسات از  يبر رو قیاز تحق یجذاب اریبس

 دهیام بخش االه ،حطر نی. ممکن است اندینما یکند، ارائه م یدامنه مبدا و دامنه مقصد عمل م نیپل ب کیکه به عنوان 
 .باشد نهیزم نیدر ا دیجد ییها



 

 
 

www.C-IT.ir                                             ٥ 

که  یمر کلا کیبه عنوان  ،یابیارز يروش ها ،یشیآزما يبه مجموعه داده ها هیشب اری: بسیابیارز يروش ها 7-1-3
ثار آو نه با  ل شانسخود را با احتما جیمحققان نتا شتریهستند. هنوز هم ب یذهن اریبس رد،یگ یهمه موارد را در نظر م

ه باعث کنند؛ ک یمفاده دارند، است يادیز اریوع بسکه تن یابیارزش ياه زمیکنند. عموما محققان از مکان یم سهیمقا گرانید
 يطرحها نیچن يوتواند ر یم ندهیمحققان آ ن،یباشد بنابرا رممکنیغ بایهدف، تقر يا سهیمقا یابیشود عملکرد ارز یم

ازار ب انهیشگویپ يومتن کا رایتمرکز کنند ز نهیزم نیخود در ا قاتیتحق یبه عنوان اهداف اصل ياستاندارد ساز يابتکار
 ماند. یم نجایا
 

 جینتا یبررس 2-3
 موجود در ل توجهشده اند و چند شکاف قاب یبررس ن،یآنال يبر متن کاو یبازار مبتن ینیب شیپ يبرا یاصل يها ستمیس

شد؛  انجام یابیار ارزپردازش، آموزش دستگاه، و ساز و ک شیپ یعنیسه جنبه مهم،  يرو یبررس نیشده اند. ا ییآنها شناسا
 کیائه ار يراتالش ب نیاست که اول نیشوند. اعتقاد بر ا یم میتقس یبحث فرع نیجنبه ها به چند نیاز ا کیر که ه
حله ست: در مرا رید زپژوهش به انجام رساندن موار نیباشد. هدف از ا يرشته ا انینقطه نظر جامع و م کیجامع از  یبررس

راج متن اس استخاس بربازار  ینیب شیمختلف در موضوع پ يها نهیاز زم یپژوهش يها تیفعال يساز کپارچهی لیاول، تسه
 ریوان مسن تا بتآمختلف  يجنبه ها ایمجزا کردن مشکل و  يچارچوب مطالعه برا کیدر مرحله دوم، فراهم کردن  ن؛یآنال

کن است. مم هندیآ قاتیتحق يبرا يو نظر یعمل شنهاداتیآماده و مشخص کرد؛ مرحله سوم، ارائه پ شتریب شرفتیپ يرا برا
 .باشند ریز میهمفا يدارا میاز مفاه ياریبس انیدر م ژهیبازار، به و انهیشگویپ يکاو متن نهیدر زم شرفتهایاست پ

به  یالم يارها{واسط معامله} که در بازيکارگزار يشرکت ها نیو همچن یو موسسات مال يگذار هیسرما يبانک ها . 1
 ر استفادهد بازارون یتخصص ینیب شیپ يها ستمیو س لیو تحل هیتوانند از تجز یمپردازند،  یو تجارت م يگذار هیسرما

 یم هش، توسعهپژو نیااستخراج متن مورد نظر، مانند  یقاتیتحق اماتبدست آمده از اقد يها نشیکنند که با استفاده از ب
 هیاسرم یمال ل توجهجر به بازده قاببهتر که من یمال يها يریگ میهوشمند، با اتخاذ تصم يها ستمیس نی. وجود چنابندی

 .است یآن موسسات مزبور کمک بزرگ يشود، برا یم دیشد يو اجتناب از خسارت ها يگذار
طول  در یه تازگبور که همانط رایاست، ز ازیمورد ن یمال ينسبت به بازارها يتر دهیچیپ نشیامروز، ب یدر اقتصاد جهان . 2

ارد. بگذ یمنف رینفر در سراسر جهان تاث ونهایلیم شتیتواند بر مع یقدان آن مف م،یشاهد بود 2008سال  یبحران مال
ندگار ناسب و ماه حل مرا کیبازار به عنوان  انهیشگویپ يمتن کاو نهیدر زم یقاتیشود که به دنبال تحق یواجب م نیبنابرا
 نشیردن بدست آو ار را بر اساس بهباز راتییباالتر از اعتماد در درك تغ اریدرجه بس کیکه ممکن است حدود  میبگرد

ست، استرس در د يا ردهکه در حال حاضر به طور گست ،يمتن کاو قیانسان در سطح کالن از طر ینسبت به روانشناس
 .اوردیبه ارمغان ب یدر زمان واقع بایتقر یبا سرعت نترنت،یموجود در ا یمنابع متن

رت توسعه ر، ضرواز هر موضوع قابل تصو يس، در مورد هر جنبه ادر دستر نیآنال ی. با مقدار متناوب اطالعات متن 3
نوع  وخاص  ينرم افزار طیمح کیدر  ییها ستمیس نیشود. چن یم داریبه سرعت پد یتخصص يمتن کاو يها ستمیس

 يکاو ر دادهپژوهش، تمرکز ب نیشوند. در ا یم يزممکن، راه اندا يها نیگزیاز جا ياریبس انیاز متن در م یخاص
 ید که مکن یم و مستقل کمک صیرشته قابل تشخ کیدر حال ظهور به عنوان  نهیزم نیا يریبازار، به شکل گ انهیشگویپ

رشته  نیچن يرینباشد. شکل گ یعموم يپژوهش متن کاو هیو فقط در سا ردیقرار بگ یمورد بررس يشتریتواند با شدت ب
 ياردمو ایل و محصو احساسات نقد لیو تحل هیاز تجز زیار، متماباز انهیشگویپ يمتن کاو يو پژوهش برا قیاز تحق یلمستق

 ].5-1کار است [ نیبخش از ا دیمفهوم ام کیمانند آن، 
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 FOREXبازار  ینیب شیپ يبرا يخبر يترهایاستخراج متن ت .4

ساس متن بر ا یدر بازار ارز خارج يجفت ارز يجهت حرکات روزانه  ینیب شیپ يبرا دیروش جد کیپژوهش،  نیدر ا
متن  قیبازار از طر ینیب شیکار دو قسم است: ابتدا، اگرچه پ نیا ي زهیارائه شده است. انگ ،یمال يخبر يترهایشکستن ت

مرحله از  نیاستفاده شده در آن در ا يمتن کاو ياست، روش ها هکننده نشان داده شد دواریام يا هیبه صورت ناح يکاو
روش  يرو شتریب دیتأک يبرا یکار تالش نی. استندیباشند، فراتر ن یحال ظهور مدر  ي نهیزم کیکه  يا هیپا يروش ها

و  ادیز بعاد: مشکل ایعنیهستند است،  فیضع یخاص آن که در آثار قبل ياز جنبه ها یو مقابله با برخ يمتن کاو يها
 نیکند که پرداختن به ا یفرض م قیتحق نی. ایو اهداف در برخورد با زبان متن یگرفتن معان دهیمشکل ناد نیهمچن

 یرا اثبات م هیفرض نیصحت ا ،يشنهادیپ ستمیدارد. س ریبه دست آمده تأث جینتا تیفیک يرو ،يمتن کاو يجنبه ها
 ،يمتن کاو ینیب شیبر اساس پ یبازار ارز، که در آثار قبل ،یعنی است،بازار خاص  کی يجستجو زه،یکند. بخش دوم انگ

نوع بازار خاص و داده  نیا نیب ینیب شیپ يرابطه  ت،یبا موفق زیکار ن نیا جینتا ن،ی. بنابر اقرار نگرفته است قیمورد تحق
وجود دارند که  يگرید خاص يفوق، جنبه ها ي زهیانگ یدهد. عالوه بر دو مورد اصل یخبر ها را نشان م یمتن يها
اخبار  يمثال، فقط استفاده از سرفصل ها يبرا کند، یمنحصر به فرد انجام شده آن را اجرا م شیارائه شده و  آزما ستمیس

استفاده از اخبار  ایسازد؛  یکوتاه مقدور م یقطعات متن يکوتاه را به جا یخبر ها، که استفاده از قطعات متن ينه بنده 
ند که هر ک یم دیرا تول يا هیچند ال تمیالگور کیکار  نی. به منظور انجام موارد فوق، اهیتصف چگونهیه بدون یعموم یمال

به  نینخست ي هیال نی. اردیگ یشده را به عهده م نییتع ي هیال کیدر  يمشکل متن کاو يذکر شده  ياز جنبه ها کی
 ایدهد که دو  یرخ م یمرجع زمان يپردازد. همکار یم ياودر متن ک يهمکار يانتزاع بوده و به مسئله  ي هیال يمعنا

 -یخاص به نام اکتشاف کردیرو کیکار  نیاشاره کنند. ا کسانیم مفهو کیبه  یمتن يمجموعه  کیچند کلمه در 
Hypernym در نظر  يبرا کسانی يکلمات از خانواده  صیتشخ يرا برا یکند که روش یم دیانتخاب را تول تیقابل

که  ابدی یم شیافزا هیال نیدر ا یبه طور قابل توجه ینیب شیدقت پ جه،یکند. در نت یم جادینهاد، ا کی عنوانگرفتن به 
اهداف است، که  يساز کپارچهی ي هیال یدوم به معن ي هیشود. ال ینسبت داده م یژگیو يمناسب از فضا زیبه کاهش نو

دهد  یگذاران را نشان م هیکه اهداف سرما SumScore نام هوزن هدف ب ياهداف را توسط ارائه  لیو تحل هیتجز تیقابل
باشند، ابعاد را کاهش داده و  یمقدار صفر م يکه دارا يبا حذف ابعاد هیال نیا ن،یا کند. عالوه بر یادغام م تمیالگور نیبا ا

به نام کاهش  است، کینامیمدل د جادیا تمیالگور کیسوم شامل  ي هیدهد. ال یم شیرا افزا ینیب شیدقت پ جهیدر نت
مورد نظر است، مناسب است. متن  انیچالش در دست که استخراج جر نیا يبرا نیا .(STFR) هدفمند همزمان یژگیو
کند که ابعاد به حداقل مطلق  یم نیکند و از همه مهمتر، تضم یبه روز م ریمدل ها را با اطالعات موجود اخ تمیالگور نیا

  .ابندی یکاهش م
طور  سال به نیل چنددر طو يخبر يو مختوا یقیبازار حق يآن با استفاده از داده ها يها هیاز ال کیو هر  تمیالگور نیا

 ياه کی. تکنده اندشدر نظر گرفته  گر،ید ي سهیشده اند و محکم تر و برتر از هر راه حل قابل مقا یابیارز يگسترده ا
چند  تمیلگورا کیشود. در رأس  یم %83,33تا  یقابل توجه شیمنجر به افزا ستم،یس نیاجرا شده در ا يارائه شده 

 دیاکند که ب یا مداده ه یشیبا بسار آزما نهیزم نیا يبرا ازیمورد ن یقاتیبه چارچوب تحق يادیکار کمک ز نیا ،یوجه
 هبود در هرب ي هاجازمدوالر  یاست و طراح ریپذ اسیشده مق دیتول تمیرا رحت تر کند. الگور یآت یقاتیتحق يتالش ها

 يها شیاآزم و ستمیمجدد کل س دیتول يبرا یکاف اتیپژوهش جزئ نیدهد. ا یم یآت قیآن را در تحق يها هیاز ال کی
 ].8-7-6دهد[ یانجام شده را ارائه م
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 ستمیشرح س 1-4
 

 حیتشر يجنبه  نیخالصه شده است.نخست ریپردازد و الزامات آن، در ز یبه آن م قیتحق نیکه ا یمشخص يمسئله 
 يبازارها -1 ،یعنیرند، وجود دا یمال ياز بازارها يانواع متعدد ،ینوع بازار خاص است. به طور کل کی يمسئله، تمرکز رو

 يبازارها -6 نده،یآ يبازارها -5مشتقات،  يبازارها -4پول،  يبازاها -3کاال،  يبازارها -2(سهام و اوراق قرضه)،  هیسرما
شوند؛ بنابر  یدر هر بازار معامله م یمختلف يها ییدارا داست،ی. همانطور که از نام آن ها پیارز خارج يبازارها -7و  مهیب
هر کدام از آن ها انجام شده است. همانطور که  يجداگانه رو یقیدهند و تحق یرا نشان م یمختلف يها رفتارها آن نیا

استفاده  یکارها در مطبوعات مربوط به نوع شتریکار، ب نیمطبوعات ا یاشاره شده است، به طور مشخص تر در بخش بررس
سهام و سهام خاص شرکت  ي)، عمدتاً مورد توجه بازارها1شکل (یبازار مال کیدر  انهیشگویهدف پ کی يبرا ياز متن کاو

قرار گرفته  یکه کمتر مورد بررس یبازار مال کیکار به  نیرو، ا نیآن شرکت ها است. از ا يدرباره  یمتن يبر اساس محتوا
 بخشد. یم لی) که تجارت ارز را تسهFOREX( یبازار ارز خارج یعنیشود،  یاست وارد م

 
 

 
 بازار انهیشگویپ يمتن کاو يها ستمیدر س یاصل يو اجزا انیجر -1 شکل

 
 

 ایشده بر اساس موضوع  ياخبار طبقه بند ينشده به جا يکار استفاده از اخبار طبقه بند نیگذشته، هدف ا نیاز ا 
کردن  يمنزو ،یقبل يمعمول کاوش در کارها ریمثال مس ياست. همانطور که در مطبوعات اشاره شد، برا رهیشرکت و غ

 ياده برارد استفحال، کانال اخبار مو نیآن است. با ا اسشرکت بر اس کیسهام  يبرا ینیب شیاخبار خاص شرکت ها و پ
ت، شر شده اسر منتانواع اخبا يکه دارا يمنبع خبر يبه جا یاخبار مال ياست. تمرکز رو یاخبار مال يبرا ش،یآزما نیا

ست. ارفته شده گالهام  یمال يتوسط بازرگانان در بازارها نیمفروض است. ا زینواز  يریو جلوگ یارتباط منطق يارائه  يبرا
 .اخبار، به کار گرفته نشده است شتریب يطبقه بند چگونهیاما ه
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 يهاتریه از تستفادبه ا ازیاست. ن يخبر يترهایکوتاه ت يمتن ها قیتحق نیطول متن، موضوع ا دگاهیاز د ن،یبر ا عالوه
 ستمیس يند را برامتون بل يمتون کوتاه به جا يرو يتمرکز متن کاو کیاخبار،  يمقاله  يبدنه  يجااخبار به  يمقاله 

مان لمات در هکاز  يرکوتاه متون مورد نظر باشند، تکرار کمت يکه قطعه هایزمان یعیکند. به طور طب یم جادیا يشنهادیپ
لمه در ک کی تیسطح اهم ،یطیشرا نیدر چن ن،یابر اوجود دارد. بن يکلمات نا مربوط کمتر نیسند وجود دارد و همچن

ضا وجود فدر  يرز کمتیحال، در زمان مشابه، نو نیشود؛ با ا نییتواند توسط تکرار در درون آن تع ینم يخبر يقطعه 
 .معموالً مختصر هستند ترهایت رایداردز

ا بباشند.  یم قیحقت و بلند مدت، موضوع تکوتاه مد يها ینیب شیهر دو پ ،یمال يدر بازارها ینظر برآورد خط زمان از
 است و با شف شدهکبازار مورد عالقه  ياخبار رو یکوتاه مدت به عنوان اثرات ناگهان ینیب شیکار، پ نیحال در ا نیا

ز زار در روبا يها کوتاه مدت که جنبش ینیب شی. پابدی یم شیافزا هیلدر اثر او زینو دیگذشت زمان، تعداد عوامل تول
 شیکه پ يزیص، چشود. به طور مشخ یم دهیبازار داخل روز نام ینیب شیدهد، به عنوان پ یه را مورد هدف قرار ممشاب

منتشر  يبرخ يترهایساعته است که شامل ت 2 یزمان يفاصله  انیساعت پس از پا 1شده است جنبش جهت بازار  ینیب
 نییابطه با نقطه تعدر ر ،یزمان يساعت پس از فاصله  1 يدرنقطه  نییپا ایجنبش رو به باال  نیشده در درون آن است. ا

که  کند یم نیتضم انتشار اخبار يدوم قبل از فاصله  ي هیحاش نیفاصله بود. ا نیاز ا شیساعت پ 1شده است که بازار 
اندك،  یت زماناوبا تف نقطه در زمان به عنوان منابع اخبار مختلف ممکن است اخبار منتشر شده نیانتشار اخبار پس از اول

 حال، نیا ست. باشرح داده شده ا ستم،یس حیبا عنوان تشر يساختار به طئر کامل در بخش بعد نیا اتیدرست باشد. جزئ
است  یست کافا یزمان يساعت فاصله  2ساعته پس از  1 ینیب شیپ یخط زمان کی يدارا ستمیس نکهینقطه ذکر ا نیدر ا
 .اشدبخبر  تریانتشار ت قیساعت به دور از زمان دق 3تا  1تواند  یم ستمیاثر نظارت شده توسط س یعنیکه 

رد مو نییپا باال و نیب ينریبا میتصم کیچونکه  ،ینیب شیپ ستمیس نیاز چن یعمل ياستفاده  يبرا ازینظر دقت مورد ن از
 آثار يهمه  باً یرت. تقو قابل توجه اس تیمورد اهم ،يآمار دگاهیاز د %50 يباال ینیب شیدقت پ ي جهینظر است، هر نت

 يا نهیزم نینچدر  %50خود را با احتماالت شانس  جیشده است، نتا کرذ يبعد یهمانطور که در بخش بررس ز،ین یقبل
 یم شته باشد،قت دااز زمان د یمیاز ن شیتواند ب یکه م یستمیموافق هستند که س زین یکنند. بازرگانان عمل یم سهیمقا

 زیمشابه ن یقاتیحقت يضادر ف ریاخ ي سهیقابل مقا يدقت تالش ها جیحال، نتا نید باشد. با اآن ها ارزشمن يتواند برا
  .کار ارائه شده اند نیبه دست آمده، در ا جیبهتر نتا یابیارز يبرا
س سابر ا گریکدیا با است، آن ها ر يمهر زمان به عنوان ورود يخبر يترهایپژوهش، گرفتن ت نیارائه شده در ا ستمیس کار

 شیا پرآن  د،یایب نییپا ایباال  يبعد یزمان يکند و اگر بازار در بازه  یم يشده دسته بند نییتع شیاز پ یزمان يبازه  کی
 يازه ب کیدر  يخبر يترهایمختص به ت يدسته  کیخوب در  يریگ میک تصمیتوسط  ینیب شیپ نیکند.  ا یم ینیب

 ينریاب يبقه بندط ستم،یس ینیماش يریادگیکار جزء  گر،ی. به عبارت دابدی یتحقق م ن،ییپا ایباال  يبه دسته  یزمان
 :)، به نام2شکلاست( یفاز اصل 3 يبازار مرتبط، دارا ي انهیشگویپ يمتن کاو ندیکار، فرا نیاست. در ا یمتن يورود

 نشان داده شده است. 2، همانطور که در شکل  یبایارز -3و  ینیماش يریادگی -2پردازش،  شیپ-1

 
 انهیشگویبازار پ يپردازش متن کاو يفازها -2 شکل

 
 .نشان داده شده اند 3در ستون سمت چپ شکل  نیها همچن نیا
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 ستمیهر فاز در س يراکه ب یاصل ياجزا شتریب اتیکند. جزئ یفاز باال را حفظ م 3کار ارائه شده است،  نیکه در ا یستمیس
 .شود یم دهید 3 ارائه شده است، در ستون سمت راست شکل يشنهادیپ

نوان دازش به عپر شیپکار  نیباشند. در ا یپردازش م شیارائه شده متعلق به فاز پ ياجزا شتریب دیتوان د یکه م همانطور
از تمام ف نی. اکند، در نظر گرفته شده است یم زیمتما يکند و آن را از داده کاو یم فیرا تعر يکه متن کاو یجزئ

 نگونهیا کهیاندهد. زم یانجام شود، پوشش م نیخواندن توسط ماش ابلق يحاضر شدن ورودقبل از  دیرا که با ییزهایچ
است،  يمتن کاو يار روک نیاز آنجا که تمرکز ا ن،یاست. بنابر ا يمشابه به داده کاو اریکار بس ي هیحاضر است، بق يورود

 .شده است جادیارائه شده، ا ستمیفاز س نیآن در ا یسهم اصل
 ز فازها درادهد. هدف و عملکرد هر کدام  یارائه شده را نشان م ستمیس يفازها یتمام 3ت در شکل سمت راس ستون

 هیندالچهش ابعاد کا“ به نام  يا هیچند ال تمیالگور کیارائه شده،  ستمیس يشده است. هسته  فیجداگانه تعر يبخش ها
 نی. اشود یشاره مابه آن  زین“  يا هیچند ال تمیورالگ“ صورت  هکار، به اختصار ب نیاست. در ا“ و هدف  یبا معان يا

 يریدگای تمیرالگو ي هیبه منظور تغذ یژگیبردار و کی يها برا یژگیانتخاب و یچگونگ یاصل يبه جنبه ها تمیالگور
ه هدف ک ددازپر یعمده م يمشکل متن کاو کیبه  هیپردازد. هر ال یآن، م ینیب شیپ يبا هدف آموزش و اجرا ینیماش

 يساز کپارچهی -2 ،ییانتزاع معنا -1است، به نام:  یاصل ي هیال 3 يدارا يا هیچند ال تمیکار مقابله با آن است. الگور نیا
 .هدفمند يها یژگیکاهش و -3اهداف، و 

ها و  هیال نیا از کیشود. هر  یتوسط نام کامل آن ارجاع م یگاه يا هیچند ال تمیالگور ي هیال نیکار، آخر نیا در
به  یابیتدس ي اجازه ستمیبه س يا هیچند ال تمیداده شده است. الگور حیتوض اتیآن ها با جزئ تیها و اهم تیمسئول

 نیا ي نهیزم يرابو  افتهی شیکه افزا یبه روش يمتن کاو يها الشچ نیتر یاز اساس یباالتر توسط مقابله با برخ یدقت
 :بخشد یرا تحقق م یلهدف اص 3دهد. به طور مختصر  یکار سفارش شده است را م

 /یشیمد افزا کیدر  هیها) در هر ال یژگیکاهش ابعاد (و .1
 .تمشابه اس مفهوم اینهاد  يکلمه برا نیچند يرا کاهش دهد که استفاده  ییمعنا یکه افزونگ يا وهیبه ش یادغام معان .2
رفته گدر نظر  ،یژگیو کیوزن کردن  کلمه در کی یبار احساس ای یکه مقدار شارژ عاطف یادغام اهداف زبان به روش .3

ست. اما ا يادیز تیاهم يکند، دارا یکه هر کلمه حمل م یفراتر از لغات و حروف است و احساسات يزیشده است. زبان چ
آگاه  تیواقع نیبازار از ا ي انهیشگویپ يمتن کاو يها ستمیس زا ياریمطبوعات اشاره شد، بس یهمانطور که در بررس

 .اند افتهین شیافزا یکاف يبا آن به اندازه  يسازگار يبرا ای ستندین
داده  يماده سازآ -2داده ها،  یابیباز -1: ينشان داده شده است، به نام ها 3در شکل  ستمیس انیعمده در جر يمرحله  8
 یژگیوکاهش  -6دغام احساسات، ا -5 ،ییانتزاع معنا -4از حذف لغات،  يریمتن و جلوگ يعالمتگذار -3 ،يورود يها

 انیدر پا یشیچندگانه در بخش آزما یابیارز يکه در بخش ها یابیرزا -8مدل، و  جادیو ا ینیب شیپ -7هدفمند همزمان، 
 .]10-9-6[کار، پوشش داده شده است نیا
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 ارائه شده ستمیس يبرا ستمیس یکل انیجر -3شکل 

 
 جینتا یو بررس یابیارز  2-4

 یشیآزما يه نمون يرو %88,33شود، دقت  یاجرا م شیموجود هستند و آزما ستمیارائه شده در س يها کیتکن کهیزمان
اجرا شود،  شیآزما وحذف شوند  ستمیارائه شده از س کیتکن 3حال، اگر تمام  نی. با ادیآ یشده در باال به دست م فیتوص

دهد،  یخ مرکالس  2بودن هنگام موجود  یشانس يطبقه بند کهیاست که زمان یخواهد بود که دقت %50,00دقت حاصل 
. در مینک یه مدقت مشاهد يآن را رو راتیحذف شده و تأث ستمیها از س کیتکن نیاز ا کیشود. در ادامه هر  یتصور م

 اکثر قت دردخورد.  یدر دقت به چشم م یقابل توجه شرفتیارائه شده است، پ ستمیدر س کیتکن کهیتمام موارد زمان
مشابه در  يها نهیدر زم %55 يباال یکل جیگذشته، نتا نیگزارش شده است. از ا %70تا  %50 يموارد در محدوده 

 .گزارش ارزشمند در نظر گرفته شده اند يبرا یعمل دگاهیمطبوعات از د
 زمان اجرا و مجموعه داده ها اتیجزئ-
و  شیآزما ين ها برااستفاده شده در آ يمجموعه داده ها يدرباره  يحساب مختصر نجایها، ا شیآزما فیاز توص شیپ

باشند.  یم بیباشند. رکوردها به ترت یرکورد م 6906 يبوده و دارا 2011تا  2088اجرا وجود دارد. مجموعه داده ها از 
رکورد،  نیآخر يبرا ینیب شیرو، به منظور پ نیکند. از ا یم ینیب شیپ کیارائه شده در هر رکورد در هر زمان  ستمیس
ساعته  2 یفاصله زمان کیاستفاده شده اند. هر رکورد به  رهیآن ها قبل از آن و غ يآخر همه  يدوتا يآموزش و برا يبرا

ساعت،  24. شود یم ینیب شیرکورد پ 12ساعت رها شود،  24 يبه منظور اجرا برا ستمیاگر س کهیمربوط است به طور
 4با  وتریکامپ کی يرو ینیب شیپ 12 يبرا یکل يرکورد است. زمان اجرا 12پوشش داده شده توسط  یزمان يمحدوده 

GB RAM  3,10و GHz Intel CPU  ً24است. از آنجا که پوشش  ینیب شیدر هر پ هیثان 10 ای قهیدق 2حدودا 
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 12 يرو ریز يآزمون ها د،یآ یکند، مناسب به نظر م یم ینیب شیرا پ يکه ساعت بعد ستمیس کی شیآزما يساعته برا
 انجام شده اند.رکورد آخر از مجموعه داده ها 

   
    Hypernym یاکتشاف یژگیانتخاب و یابیارز 1-2-4
 

نهاد يدارند که دارا یرا نگه م یارائه شده فقط کلمات سمیداده شد، مکان حیهمانطور که قبالً در بخش مربوطه توض  
WordNet تعداد ش،یازما نیباشند. در ا قیدق  hypernym است که از  2318 شده بر اساس ساقه برابر با دیتول يها
که  دیاست.  توجه داشته باش شتریاست، ب 2149که برابر با  قیشده بر اساس کلمات دق دیتول يها hypernym تعداد

هر کالس يبرا زین يادآوریو  یعالوه بر دقت، درست  (N و P)  جدول  يبعد یابیارز يجدول ها نیو همچن 1در جدول)
ندشده ا فیتعر ریدهند و به صورت ز یارائه م جیرا به ارتباط نتا يشتریب نشی) گزارش شده اند. آن ها ب 5و 2 يها : 

به  تمیگورال کی نکهیا یعنیهستند است. صحت باال  حیصح C کالس يشده که برا ینیب شیاز موارد پ يکسر ،یدرست
 :گرداند یباز م C کالس کی يرا نسبت به غلط برا يشتریب حیصح جینتا یطور قابل توجه

  
 )۱(  
 
 

 )۲(  
 
  

اکثر  تمیلگورا کی نکهیا یعنیباال  يادآوریشده اند.  ینیب شیاست که پ C کالس کی حیاز موارد صح يکسر ،يادآوری
  :گرداند یرا باز م C کالس يبرا حیصح جینتا

ابل به طور ق زین)  Pو   N ( دو کالس يادآوریشود، عالوه بر دقت، هر دو صحت و  یم دهید 1که در جدول  همانطور
 ارائه شده در مکتن است. یروش اکتشاف کهیباالتر هستند زمان یتوجه

 
 

 کلمه قیدق يها hypernym يساقه ها به جا hypernym با استفاده از ینیب شیپ جینتا -1 جدول
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 TF-IDF*SumScore یابیارز 2-2-4 
 یژگیبردار و يگذار اسیمق يبرا TF-IDF*SumScore يریاستفاده از اندازه گ يرگذاریتأث نییبه منظور تع 

 يرگذاریأثت 2باال انجام گرفته است. جدول  يمجموعه داده ها يرو یشاتیآزما گر،ید يها نهیبا گز سهیدر مقا
SumScore يبرا گرید يریدر برابر احتماالت اندازه گ hypernym  دهد.  یشان منرا  يریبدون اندازه گ نیهمچنها و

ه ند و بازدکن یم ینیب شیاصول، درآمدها را پ يدرباره  ییدر داستان ها یاست که کلمات منفنشان داده شده  اتیدر ادب
 نییل، تعحا نی. با اشیآزما نیدر ا یکلمات منف يگذار ریدارند تأث گرید يدر داستان ها یاز کلمات منف يمؤثر تر

 متن است. نیدر ا یکم اریارزش بس يبه نظر دارا يندهدفم
 

 TF-IDF يده ارائه دهن يها hypernym يرو گرید اسیمق يدر مقابل اندازه ها SumScore ي سهیمقا -2 جدول

 
 

 از ينریبا یژگیبردار و کی يبار رو نیشوند اما ا یباال مجدداً اجرا م يآزمون ها ج،ینتا يرو TF-IDF ریتأث دنید يبرا
hypernym يها به جا TF-IDF ئه شده اندارا 3در جدول  جیشده و نتا يریاندازه گ. 

 
 ينریبا يده ارائه دهن يها hypernym يرو گرید اسیمق يدر مقابل اندازه ها SumScore ي سهیمقا -3 جدول

 

 
 
 
 هدفمند همزمان یژگیکاهش و یابیارز 3-2-4
 شیزماآ کیست و ده احذف ش ستمیاز س کیتکن نیهدفمند همزمان، ا یژگیکاهش و کیتکن يگذار ریمنظور آزمودن تأث به
مرتبط با  يها یژگیو ه فقطساخت مدل استفاده شده اند، ن يموجود برا يها یژگیو یتمام شیآزما نینجام شده است. در اا

 4ه در جدول کهمانطور  دارد را به دنبال يتر نییدقت پا یقابل توجه رآزمون به طو نی. اینیب شیپ يرکورد مورد هدف برا
 .نشان داده شده است

 
 هدفمند همزمان یژگیبدون کاهش و تمسیس یابیارز -4 جدول
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 نیماش يریادگی يها تمیالگور یابیارز  4-2-4 

ند و به آکب زیو ب  SVM،K-nn انجام شده است، به نام ستمیس يمختلف، رو نیماش يریادگی تمیالگور 3مشابه با  یشیآزما
در  یجیظر نتانرا از  تیوضع نیربهت  C=0با SVM است که نیا جهینت . K-nn و SVM يبرا K و C راتییتغ بیترت

  .کند یحفظ م شاتیآزما یدقت در تمام يبرا 83,33%
 جهینت نیترباال C=0نشان داده شده است.  SVM تمیمتفاوت در الگور Cمقدار  11 ي، سطوح دقت مختلف برا4شکل  در

 کند. یم دیتول %83,33را در 

 
 SVMمتفاوت در  C ریمقاد يسطوح دقت برا -4شکل 

 
و  یعیطب يکند: ابتدا، با آرا یم سهیمتفاوت مقا ياجرا 2 يبرا K-nn متفاوت در K مقدار 6 يسطوح دقت را برا 5 شکل

-kگذشته،  نیشوند. از ا ینم یدگیمتن رس نیشده در ا يریاندازه گ يآرا ،یشده. به طور کل يریاندازه گ يدوم با آرا
NN  تر از نییپا یبه طور قابل توجه 58,33 يحاصل با قله SVM  هستند %83,33حاصل قله. 

 
 براي آراي اندازه گیري شده و اندازه گیري نشده k-NNدر  Kسطوح دقت براي مقادیر مختلف  -5شکل 

 
اما  آکبند. زی، به نام بقرار گرفته است شیمورد آزما زین گرید نیماش يریادگی تمیالگور کی k-NNو  SVMبر  عالوه

 شان داده شده است.در شکل با ن تمیسه الگور نیا یکل ي سهیخوب است. مقا %58,33در  k-NNآن مانند  ي جهینت
[6-7-8] 
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 نمونه ياندازه  راتییتغ یابیارز .5

موجود در مجموعه  يرکوردها یاز تعداد کل %1است، که کمتر از  12 شیآزما ينمونه  يباال، اندازه  شاتیتمام آزما در
ا آن ه جیتاست و نآزمون انجام شده ا يمجموعه داده ها يبرا گرید يزهایبا سا يگرید تشایپژوهش است. آزما يداده ها

 .نشان داده شده است 5در جدول 
 

 آزمون يمجموعه داده ها يمختلف برا ياندازه ها يبرا جینتا -5 جدول

 
 

 يشد، اندازه کوچکتر باآزمون  يمجموعه داده ها ينشان داده شده است، هرچه اندازه  6شکل  نییکه در پا همانطور
 )7(شکل  .شوند یتر م قیدق جینتا جهیشود و در نت یبزرگتر م یآموزش يمجموعه داده ها

 هنیزم کیر الش دچ نیکار به ا نیاست. ا زیبدون ساختار، چالش برانگ يپنهان در متن خبر یاساس يبه داده ها یدسترس
ارائه  يبرا احساس لیو تحل هیتجز نیو همچن يآمار يالگو صیو تشخ یعیزبان طب ندیخاص توسط گرد هم آوردن فرا ي
ر در چند مجاو يخبر يترهایبر اساس کلمات استفاده شده در ت ار یحرکت ارز در بازار ارز خارج ریکه مس ستمیس کی ي

  .پردازد یکند، م یم ینیب شیساعته گذشته پ
هد. د ینشان م ارز متیو حرکت ق يخبر يترهایت نیرا ب يا کننده دواریام ي انهیشگویکار، ارتباط پ نیدر ا شیآزما جینتا

ا است. ا داررکار  نیا شرفتیپ يبرا گریتوسط محققان د یکل ستمیمجدد س دیتول يالزم برا اتیپژوهش تمام جزئ نیا
ائه ار يها کیناز تک کی) آزمودن هر a( ،يباشند، به نام ها یم ندهیپژوهش آ يفور يوجود دارند که هدف ها یمناطق
با  شی) آزماc( ؛يزو جفت ار گرید يبا منابع خبر شی) آزماbها؛ ( لمیف یمثال در بررس يبرا گریدر متون د دیجد يشده 
 .مبهبود انتزاع مفهو يبرا دیجد قیعم يریادگی ي) شمول روش هاd؛ (FOREXعالوه بر  گرید يبازارها

 

 
 لفسطوح دقت براي الگوریتم هاي یادگیري ماشین مخت -6شکل 

 
 

25 mm 
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 دقت در مقابل اندازه ي مجموعه داده هاي آموزشی  7.شکل

 
 :خالصه شده اند ریکار در ز نیا یاصل میبه عالوه، مفاه

 يکننده  دواریام جیاقرا دارد. نت FOREX اخبار و بازار ینیب شیاول ارتباط پ یاکتشاف يتالش ها انیکار در م نیا -1
د ه شد، موره ارائک يمانند مورد شگویپ ستمیس کیتواند در  یاط وجود دارد و مارتب نگونهیدهند که ا یکار نشان م نیا

 .کند یل موفق عمم یآزمون امکان سنج کیاست که به عنوان  نیکار ا نیمفهوم ا نیاول نی. بنابر اردیاستفاده قرار گ
نده به کن دواریما جیآن نتا قیاست که از طر يمتن کاو يروش ها صیمتن خاص و تخص شیاز افزا يکار نمونه ا نیا -2

 .خاص تر انجام شود يا وهیبه ش دیبا يمتن کاو قیاست که تحق یمفهوم يدارا نی. ادیآ یدست م
 یم دیتول را ينده اکن دواریام جیکند و نتا یم دیادغام احساسات و کاهش ابعاد تأک ،ییادغام و انتزاع معنا يکار رو نیا -3

 .است گرید متون در يمتن کاو يروش ها شرفتیپ يبرا ياستراتژ نیدر نظر گرفتن ا ه،ندیآ قیتحق يبرا نیکند. مفهوم ا
د. سود ببرن رائه شدهابازار  ینیب شیپ ستمیتوانند از س یو معامله کنندگان، م يگذار هیمؤسسات سرما ،یدر سطح عمل -4
 هیر سرماد یمال د که منجر به بازدهکمک کن یبهتر در بازار ارز خارج یمال ماتیتواند به گرفتن تصم یم ستمیس نیا

 .شود یم دیو اجتناب از تلفات شد يگذار
ه انند نمونم یمال يتواند منجر به بحران ها یا مهمناسب به آن  نشیاست و عدم ب زیچالش برانگ یمال يدرك بازارها -5
ن است بازار ممک ي انهیشگویپ يراه حل متن کاو کیاز مردم شود.  يگسترده ا فیط يرو یمنف ریبا تأث 2008در  ریاخ ي

ر موجود د یع متنمناب يمتن کاو قیانسان ها از طر یآن با روانشناس طدرك حرکت بازار و ارتبا يبه آوردن اعتماد رو
 .[6]کمک کند نترنت،یا
 

  يریگ جهینت  .6

بازار سهام اعمال شده بودند.  ینیب شیپ يرو یاخبار مال ریتاث یکه به منظور بررس میپژوهش دو روش را ارائه کرد نیدر ا
گرفتند. همانطور که در  یروش ها دنبال شدند ارائه شده و مورد بحث قرار م شتریکه توسط ب ییها ندیفرآ یکل انیجر

به  کینزد یفاصله زمان کیها در  متیبرچسب اخبار، ق نییدر تع ،یلمطرح شد، بطور ک "اخبار يبرچسب گذار "بخش 
 يتواند به برچسب گذار یبازار در مدت انتشار اخبار م یفن لیو تحل هیحال تجز نیشوند؛ با ا یانتشار اخبار، نظارت م

 ریاز مقاد تفادهبازار هستند. اس یواقع تینشان دادن وضع يبرا يدیابزار مف ،یفن يمنجر شود. شاخص ها يتر قیدق
شود. در  یخالص استفاده م يها متیباشد که از ق یتر از زمان دیتواند مف یقبل و بعد از انتشار اخبار م ،یفن يشاخص ها

 میسهام به آن مانع برخورد کند، تصم متیشود که به موجب آن اگر ق یم فیمانع تعر کیمورد مطالعه،  يروش ها شتریب
ها وجود  متیدر ق يدیشد ياوقات جهش ها یحال گاه نیاتخاذ خواهد شد. با ا افته،ی صیدر مورد کالس تخص یینها
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اختصاص کالس فقط بر  نیخواهند شد، بنابرا میخود تنظ یواقع انیبا جر ،يمرحله بعد يبرا متهایپرت هستند و ق دارد که
 خالص ممکن است مبهم باشد. متیاساس ق
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