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 مقدمه  
از اصلی  مؤلفه یکی  امروزه چالش   توسعۀ   هایترین  اقتصاد آن است.  اثرات  یک کشور،  اقتصادی  و مسائل  ها 

گذارند. بنابراین برای بهبود وضع معیشتی باید به این مؤلفه توجه  زیادی بر نحوه و سبک زندگی مردم می 

سیاستویژه  شود.  استراتژی ای  تدوین  و  م گذاری  در جهت  چه  اقتصادی،  منفی،  های  در جهت  و چه  ثبت 

تواند سرنوشت یک کشور را تغییر  به نحوی می باشد و    تواند بازتابی بلندمدت و در طول چندین دهه داشته می 

 دهد.

  « است که عموماStock Marketًیا بورس اوراق بهادار »ترین عوامل دخیل در اقتصاد یک کشور مهم یکی از 

تواند  ارز با رونق صنعت نیست، اما می شود. گرچه لزوماْ رونق بورس، هم با نام »بورس« از آن یاد می   به اختصار 

 در حرکت و پویایی اقتصاد کشور نقش داشته باشد.

فعالیت در بورس همواره با ریسک و خطر از دست رفتن سرمایۀ پولی همراه بوده است. از این رو، فعالیت  

های موجود در  یکی از انواع فعالیت  باشد.حوزه نیازمند آگاهی و دانش تخصصی می ای و جّدی در این  حرفه 

( و Fundamental Analysisاین بازار »تحلیل« است. تحلیل در بورس عمدتاْ به دو دستۀ تحلیل بنیادی )

( تکنیکال  می Technical Analysisتحلیل  تقسیم  نموداره(  و  ارقام  و  اعداد  با  بیشتر  بخشی که  ای  شود. 

 قیمت سر و کار دارد، تحلیل تکنیکال است.

شود. اما با ظهور عصر داده بر آن  محور انجام می های غیرداده های سنتی و روش این تحلیل عموماْ با الگوریتم  

های مبتنی بر  های مدرن و نوظهور، از قبیل روش بینی قیمت را با استفاده از روش شدیم تا این تحلیل و پیش 

 ( انجام دهیم. Data Science( و علم داده )Machine Learningن )یادگیری ماشی

 کارهای موجود

 مسائل
آید، دشوارتر شدن تحلیل این بازارهای بزرگ  تر شدن حجم بازارها به وجود می یکی از مسائلی که با بزرگ 

د. گاهی این شوندشواری در پردازش می های زیاد دچار  در حجم داده   ،است. هر دو نوع بنیادی و تکنیکال

رسد که عمالْ افرادی که به صورت انفرادی یا با تعداد کم در حال فعالیت در بورس هستند،  بزرگی به قدری می 

ها را به صورت همزمان  ها قادر نیستند تا تعداد زیادی از فعالیت انسان  شوند.های کافی عاجز می از انجام تحلیل 

 های بسیار زیادی است.ی موانع و محدودیتانجام دهند و بنابراین تحلیل انسانی دارا

توان به وجود عوامل انسانی در جهت اخالل در کار اشاره نمود. برای  از دیگر مسائل موجود در بازار بورس می 

وجود به صورت عمدی منتشر میداده   مثال  که  غلط  و  شوند. همچنین حجمه های  از خبرها  های هیجانی 

 رابطه با افزایش یا کاهش قیمت، ورشکستگی، فساد مالی و...  های مجازی درها در شبکه صحبت
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 روز و کارآمد، راهکارهایی برای این موانع و مسائل بیابیم. اندیشیم تا با استفاده از ابزارهای مدرن و به اکنون می 

 راه حل ها 
پردازنده  که  آنجایی  می   کامپیوتری های  از  دارند،  حجیم  محاسبات  در  زیادی  بسیار  گزینه توانایی  ی  توانند 

تواند چندین پردازش را به طور  مناسبی برای انجام تحلیل بازهای بزرگ شوند. از طرف دیگر، کامپیوتر می 

 همزمان انجام دهد که انسان از این امر عاجز است.

یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، تا حد خوبی  های  ها با الگوریتم استفاده از کامپیوتر و تحلیل داده همچنین  

 روند.شود و عوامل انسانی مزاحم تا حدودی کنار می باعث جلوگیری از دخالت انسان در تحلیل می 

 . د رس خوبی به نظر می  ی بسیاربا این تفاسیر، انتخاب کامپیوتر به عنوان راه حل برای این مسائل گزینه 

 روش شناسی 

 آموزش 
 بورس:

 گیری بازار بورس ی شکل فلسفه  •

 ی تقسیم شدن ارزش شرکت به سهامنحوه  •

 گذاری سهام بر اساس عرضه و تقاضای قیمت شیوه  •

 Market Capitalizationارزش بازار یا  •

• EPS  وDPS 

 (Stock Exchangeبازار بورس ) •

• Preferred Stock 

• Common Stock 

• Stock 

• Stockholder/Shareholder 

 ( Initial Public Offering - IPOعرضه اولیه ) •

 انواع بازار موجود )بورس و فرابورس و...( در ایران  •

 نویسی پایتون: زبان برنامه 

 مبانی و مفاهیم  •

• Basic Syntax 

• Functions 

 یادگیری ماشین:
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 مبانی و مفاهیم  •

• NumPy Library 

• Matplotlib Library 

• Pandas Library 

• Classification 

• Supervised Learning 

 گیت:

 مبانی و مفاهیم  •

 طرز عملکرد  •

 ی استفاده نحوه  •

 cloneو  forkی شیوه  •

 pullو  pushی شیوه  •

 های عمومی همچون: ها، مهارتعالوه بر این 

 کارگروهی  •

 پژوهش •

 (GitHubهاب )جستجو و کاوش در گیت  •

 و استخراج اطالعات راجع به پروژه  READMEفایل موسوم به  یمطالعه  •

 Miroاستفاده از سرویس  •

 بندی مطالب در میرو ی ساماندهی و دسته نحوه  •

 پژوهش  
با توجه به این که هدف ما از ابتدا مشخص بود، ما زمان زیادی برای کارهایی مانند توفان فکری صرف نکردیم.  

در آن وجود    است که مجال اقدامات و حرکات متنوع و متفاوت   ایگونه   ی فعالیت ما بهاز طرف دیگر حوزه 

ندارد. همچنین ما نیاز به آشنایی اولیه و مطالعات و منابع خوب در رابطه با خودِ بازار بورس داریم. بنابراین از  

 پردازی برای یادگیری بورس استفاده کردیم. وقت ایده 

 stock market machineدر رابطه با کلیدواژگانی همچون    هاببا مشخص شدن ایده، به جستجو در گیت

learning   ها، بررسی کردیم. ما  در آنی اسناد موجود  تک و با مطالعه ها را تک پرداختیم. تعداد زیادی از پروژه

دسته پروژه  دو  به  را  )ها  بنیادی  و  Sentimentی  بررسی  با  را  خود  اولویت  و  کردیم  تقسیم  تکنیکال  و   )

 قرار دادیم.  های تکنیکال ازی ایده س پیاده
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( در رابطه با بازار بورس یافتیم. برای مثال ابزاری برای تعامل با بازار و  APIهمچنین چندین ابزار )از جمله   

 انجام معامله. 

 فرمایید.های ما را در نمودار زیر مشاهده می بندی یافته دسته 

های موجود در سمت  ی تحلیل تکنیکال هستند. همچنین پروژه موجود در سمت راست، در حوزه   هایپروژه 

های فرمایید، پروژه . همانطور که مشاهده می باشند، بر تحلیل بنیادی متمرکز هستند چپ که به رنگ سبز می 

ات موجود برای هر پروژه  ها، ابزار مورد استفاده و نکهایی هستند این زیرشاخه تحلیل تکنیکال دارای زیرشاخه

 است. 

 باشند. ها مربوط به ابزار مربوطه، مفاهیم بورس و دیگر اطالعات می سایر شاخه
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 پیاده سازی 
تالش برای اجرای آنان پرداختیم.  ها با مشاهده و خواندن کد و  ها به بررسی عملی آن ه آوری پروژ پس از جمع

 بار خروجی و نتیجه بگیریم تا بتوانیم آن را مستند کنیم.  م و یک ها را اجرا کنی مان بر این بود که پروژه سعی

های  ترین موانع، عدم وجود دیتاست در بین فایل ها به موانعی برخورد کردیم. یکی از مهمدر اجرا کردن پروژه 

تن دیتاست  با این خصوصیت استفاده کنیم. چون یاف  توانستیم از آن پروژه پروژه بود. در این صورت ما عمالْ نمی 

با نیاز و درخواست آن پروژه، بسیار دشوار و زمان ها را نادیده  بر بود. که ترجیح دادیم اینگونه پروژه مطابق 

 ها و عدم توانایی در اجرا کردن پروژه نام برد.  Errorتوان به برخورد کردن با انواع از موانع دیگر می  بگیریم.

ای بسیار مناسب رسیدیم که عالوه بر عملکرد صحیح و خوب، از رابط  هایی که انجام دادیم، به پروژه با بررسی 

 شود.( نیز برخوردار بود که این مورد یک امتیاز مثبت برای هر پروژه محسوب می GUIکاربری گرافیکی )

 خروجی های طرح و نتایج  
است که توانایی تحلیل بازار داخلی و خارجی را دارا است، و این   ی تحت وب خروجی نهایی کار ما یک پروژه 

 یکی از نکات مثبت این پروژه است.

 باشد. داشتن محیط گرافیکی برای سهولت استفاده توسط کاربر می  ،یکی دیگر از نکات مثبت

 باشد. ی کارکردن با پروژه در فیلم ما موجود میکار نهایی و نحوه 

 

 کارهای آینده 
 کامل سازی فارسی •

 ارائه به شکل یک سایت قابل استفاده  •

 پشتیبانی از تمامی بازارها: داخلی، خارجی، رمزارز و...  •

 ی پشتیبانی از پروژه ارائه •

 امکان ایجاد حساب کاربری و ورود با آن برای استفاده از خدمات  •

 معامله خودکار در بازار های مختلف  •

 های داخل آن سهمه روی ذخیره و به یاد داشتن سبد سهام و تحلیل ویژ •

 Donateدرگاه  •


