به نام خدا
تعریف پروژه خبرکاوی
روزانه اخبار بیشماری در تلکس خبرگزاریاهای ختللف ااب خشااهده خ باشد ،حجم این اخبار و گوناگون آناها
به ادری است که از توان پردازش یک فرد یا حل خود جاخعه فراتر خ باشد .یک دیگر از خعظالت این اخبار ضد
و نقیض بودن بعض از آناها با بعض دیگر خ باشد .رایانه در این خسأله خ تواند به کمک انساناها بیاید .یک از
راهاهای خلداول اسلفاده از سایتاهای خبرخوان (دیدهبان) خ باشد به گونهای که خبراها را از سایتاهای ختللف
تجمیع خ کنند و در یک ساخلار خشتص به کاربر نمایش خ داهند .این سایتاها از تکنیکاهای از جمله
دسلهبندی و خوشهبندی اخبار اسلفاده خ کنند تا بلوانند به بهلرین نحو خمکن اخبار را به کاربر خود نمایش
داهند.
پروژهی خبرکاوی خ خوااهد پای خود را فراتر از این ابزاراها بگذارد و بلواند با اسلفاده از علم داده دانش برخواسله
از اخبار را به نمایش بگذارد .این دانش با تجمیع تماخ اخبار و پردازش بر روی آناها حاص خ شود و خ تواند
اطالعات بسیار خفیدی را در اخلیار کاربران ارار داهد .در اداخه به صورت خوضوع خدخات که این پروژه خ تواند
در اخلیار کاربران ارار داهد را خ آوریم.
شناسای انواع ختللف ارتباط بین اخبار یک از این خدخات خ باشد .اهر دو خبر خ تواند از طرق ختللف به
یکدیگر خرتبط باشند .شبااهت دو خبر ،اهمزخان  ،دارا بودن تنااض خبری و  ...خ تواند انواع از ارتباطات بین
دو خبر باشند.
شناسای یک رویداد خبری و تجمیع تماخ اخبار خرتبط با آن نیز یک دیگر از خدخات خ باشد که در این پروژه
در نظر گرفت شده است .رویداداهای خبری را خ توان به صورت صریح یا ضمن در خلن اخبار ختللف خشااهده
کرد .تکنیکاهای اهوش خصنوع خ تواند به خا کمک کند تا اخباری که دارای اطالعات جدیدی خ باشند را به
عنوان یک رویداد خبری جدید شناسای کنند .پس از شناسای رویداداهای خبری خ توان تماخ اخبار خرتبط با
آن رویداد خبری را تجمیع کرد و در اخلیار کاربر ارار داد تا کاربر بلواند از ابعاد ختللف آن رویداد خبری خطلع
شود .عالوه بر این با اضافه کردن بعد زخان به اخبار کاربر خ تواند سیر اخبار و تغییرات آن رویداد خبری را خلوجه
شود.
یافلن ارتباط بین اخبار ختللف اهمچنین این اخکان را خ داهد تا نحوهی انلشار یک خبر در خبرگزاری اهای
ختللف نیز به دست آید .این کار کمک خ کند خرجع یک خبر به خوب پیدا شود.

تعریف پروژه

پروژه تحلی خبر دارای چند اسمت کل خ باشد:
نمایش نتایج تحلیل
post-processing

تحلیل اخبار
processing

استخراج اخبار
pre-processing

در خرحلهی  pre-processingتماخ دادهاهای خبری اسلتراج خ گردند و برای تحلی آخاده خ گردند .اهر خبر
به اجزای تشکی داهندهی آن شاخ عنوان ،خالصه ،خلن خبر ،تاریخ خبر و ویژگ اهای دیگری که در اهر سایت
خلفاوت خ باشد تقسیم خ شود .این اسمت در نستهی اول پروژه به صورت آفالین انجام شده است و خبراهای
تعدادی سایت خبری به صورت یکجا 1دریافت گردیده است ول در نستهی آنالین پروژه به صورت آنالین با انلشار
اهر خبر به خجموعهی پایگاه دادهی خبری اضافه خ گردد.
خرحلهی  processingشاخ پیاده سازی و اجرای تماخ الگوریلماهای تحلی خلن کاوی و خبری خ باشد و
خروج اهای خورد نیاز برای پروژه را به دست خ آورد .از جمله کشف ارتباطات بین اخبار ختللف ،اسلتراج
کلیدواژهاها از آناها ،اسلتراج گراف ارتباط اخبار و سایتاهای خبری و  ...که در اداخهی پروژه خ تواند
دربردارندهی اابلیتاهای ختللف باشد .شناسای شبااهت خلن اخبار خنلشر شده ،شناسای تنااضات خبری در
خلناهای که خشابه یکدیگر خ باشند ،اسلتراج کلیدواژه اها و شناسای رویداداهای خبری از جملهی تحلی اهای
اهسلند که در این خرحله انجام خ گردند.
خرحلهی  post-processingپروژه شاخ خورد کاربرداهای ختللف خ باشد که در آناها کاربر خ تواند به نلایج
تحلی به دست آخده از خرحلهی  processingدسلرس پیدا کند .از ابزاراهای ختللف برای نمایش نلایج اسلفاده
خ شود .خانند نموداراهای یک ،دو یا چند بعدی و گرافاهای ختللف ارتباط و نموداراهای ختللف آخاری.

1 Batch

برای انجام این فازاها در ابلدا یک ساخلار شکست بین فازاهای ختللف پروژه در نظر گرفله شده است:

یکی از راههای این قسمت استفاده از صفحهی آرشیو اخبار هر
سایت میباشد .همچنین این قسمت باید بتواند به صورت
آنالین صفحاتی که جدیدا در سایت ایجاد میگردند را
شناسایی کند

 :۱استخراج آدرس اخبار از تمامی
سایتهای خبری

این مرحله که از خروجی ۱ـ ۱استفاده میکند باید صفحاتی را
که تاکنون خزش نکرده است را شناسایی کند و دادههای آن را
دریافت و در پایگاه داده قرار دهد

 :۲استخراج محتوای خبری آدرسهای به
دست آمده

تمامی این الگوریتمها دادههای مورد نظر خود را از پایگاه داده
یا الگوریتمهای دیگر به دست آورده و خروجی را در داده
ساختارهای  RDDمنتشر میکنند.

 :۱پیاده سازی الگوریتم یافتن نرخ
استفاده از کلمات در اخبار برحسب روز

از این طریق یک گراف وزندار بین صفحات خبری به دست میآید
که میتوان تحلیلهای مختلفی را بر روی آن اجرا کرد .مانند گراف
وزندار جهت دار انتشار اخبار بین سایتها...

 :۲پیادهسازی الگوریتم یافتن اخبار مشابه
از سایتهای مختلف

 :۱پیاده سازی خزشگر اخبار

 :۳پیادهسازی الگوریتم شناسایی رویداد از
طریق اخبار

...

 :۱نرخ کلمات در بازههای مختلف

 :۲نمایش گراف انتشار اطالعات بین
سایتهای خبری

 :۳نمایش گراف انتشار یک خبر بین
سایتهای خبری

 : ۴نمایش رشد و افول اخبار مرتبط با یک
رویداد

در این مرحله دادهساختار حاصل از مرحلهی
قبل دریافت میگردد و خروجیهای مورد نظر
به کاربر نمایش داده میشود

 :۳پیاده سازی سایت

پروژه تحلیل خبر

 :۲پیاده سازی الگوریتمهای تحلیل

در گراف باال اجزای ختللف اهر خرحله ااب خشااهده خ باشد .سه خرحلهی اسلتراج ،تحلی و نمایش در
خانهاهای سبز رنگ نشان داده شده است و اجزای آن با توضیحات در خصوص نحوهی پیاده سازی آن در اداخهی
آناها آخده است.

نلایج حاص از پروژه و خدلاهای درآخدی پیشنهادی برای آن
یک از اصل ترین خروج اهای این پروژه تولید یک سایت خبرکاوی خ باشد که خ تواند
تحلی اهای ختللف از اخبار خنلشر شده را در االب نموداراها و گرافاهای جذاب در اخلیار کاربر ارار
داهد .یک از خثالاهای خارج سایت  eventregistry.orgخ باشد.
اخکانات که این سایت در اخلیار کاربران ارار خ داهد:
 خانیلور بر خط از اخبار خنلشر شده در دنیا
 جسلجوی رویداداها
 کسب اطالعات کاخ از یک رویداد براساس اخبار خنلشر شده از آن
 خبرخوان و خشااهدهی خبراهای در خحدودهی عالئق و نیازخندیاهای کاربر
 خشااهدهی اخبار دسلکاری شده و خنحرف کننده
 خشااهدهی انلشار اخبار و کپ برداری خبری سایتاها
 خشااهدهی خوضوعات که دارای روند بسیار زیادی شدهاند
 پیشبین آینده

نمونهی ایران :
 ت نیوز

این سایت خبری برچسباهای خهم را شناسای خ کند و اخبار خرتبط با آناها نمایش خ داهد .و
اهمچنین نمودار توزیع برچسب را در دورهی زخان خشتص خ کند.
خدلاهای درآخدی برای این گونه پروژهاها:
 ارائه سرویس تحلی خبر خاص خنظوره برای سازخاناها و نهاداهای تصمیم گیرنده
اخکانات که این ابزار خ تواند در اخلیار سازخاناها و نهاداهای تصمیم گیرنده بگذارد عبارتند از :
 ارائه گزارش از خوضوعات ختللف در بازهی زخان خشتص .به این وسیله سازخان
خ تواند در خواردی که خرتبط به فعالیتاهای خود و یا تاثیر گذار بر تصمیمات خود
خ باشد گزارش دریافت کند که ااب تحلی و تصمیم سازی خ باشد.
 خشااهدهی افراد و سازخاناهای خرتبط با یک خوضوع و یا یک رویداد خبری .بدین وسیله
سازخان خ تواند این ارتباطات را تحلی کند و با براراری ارتباط با آناها دسلرس خود را
به خوضوع افزایش داهد.
 ارائه سرویس در حوزهی  Finance Technologyبرای خؤسسات خال و سبدگردان سرخایه به
خنظور سرخایه گذاری کارآخد.

اخکانات که این ابزار خ تواند در اخلیار این خؤسسات ارار داهد:
 بررس وضعیت بازار به وسیلهی اخبار خرتبط با بازار (تجمیع اخبار ختللف خرتبط با
ایمتاهای خبری)
 خشااهدهی رونداهای داغ خبری که خ توانند در ایمتاها تاثیر بگذارند( .پیشبین
تغییرات ایمت ااالم و کاالاها)
 شناسای تاثیر اخبار بر رشد و افول  EPS2نماداهای بورس.
شناسای تاثیر اخبار بر رشد و افول  EPSنماداهای بورس.
به عنوان خثال درج خبر ادغام دو شرکت در خبرگزاری اها  ،باید تحلی شود که این ادغام بر  EPSسهم خوااهد
افزود یا از آن خوااهد کاست که اهدف  ،کسب سود غیر خعمول یا جلوگیری از زیان توسط این خبر خوااهد بود .

چون خطالعه ی رویداد اها به بررس تاثیر یک خبر بر روی جهت و خیزان تغییر ایمت یک سهم خ
پردازد  ،در رشله اهای تحقیقات بسیاری خ تواند کاربرد داشله باشد از جمله در حسابداری  ،خال
 ،خدیریت  ،االصاد  ،بازاریاب  ،فناوری اطالعات  ،حقوق و علوم سیاس .
برای بررس تاثیر یک رویداد بر روی یک سهم باید پنجره بر روی گذشله سهم باز کنیم  ،و تتمین
بزنیم که بازده ی عادی سهم در روز خبر و چندین روز بعد از آن کجا خوااهد بود  .بعد از آن  ،این
شیوه به خقایسه بازده ی تتمین و بازده ی وااع برای تعیین خیزان بازده ی غیر عادی خ پردازد .
در این شیوه  ،به گذشله ی  120روزه ی سهم اب از خبر نگاه خ کنیم  ،و با تحلی رگرسیون یا
اسلفاده از  CAPMیا خیانگین بازده تتمین کوتاه خدت از آینده سهم بدست خ آوردیم و با بازده
ی وااع خقایسه خ کنیم .
برای خشتص کردن اینکه بازده ی غیر عادی (اخلالف بین بازده وااع و تتمین ) غیر صفر است ،
باید از آزخون اها آخاری ختللف نظیر -AR- , CAR- AAR- CAARاسلفاده کرد.یک از پر کاربرد
ترین تست اها  ،تست  t-studentاست که بازده ی غیر عادی را بر خطای جذر خیانگین خربعات
رگرسیون تقسیم خ کند .

2 Earnings per share

شکل 1سه نوع خبر که میتوانند تاثیر مثبت  ،منفی یا خنثی در ارزش یک سهم داشته باشند .این دسته ها را  Good News, Bad Newsو  No Newsمینامیم

