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مدیریت و بررسی پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال و بیت کوین با استفاده از شبکههای
عصبی عمیق در بستر بالک چین
زهرا عزیزی
کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر ،موسسه غیرانتفاعی آفرینش بروجرد
ایمیلzahraazizi198766@gmail.com :
چکیده
امروزه ارزهای دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت و پذیرش از سوی جوامع مختلف هستند و بسیاری از کشورها و فروشگاههای
بزرگ دنیا مبادالت و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را به رسمیت شناختهاند و این بازار به یکی از سودآورترین و محبوبترین
بازارهای مالی تبدیل شده است ،اما با توجه به نوسانات قیمتی بسیار شدیدی که بارها و بارها در طول این سالها برای این بازار اتفاق
افتاده و به خطر افتادن سرمایه سرمایهگذاران ،این بازار تبدیل به بازاری پرریسک شده است ،درنتیجه لزوم مدل های پیش بینی
قیمت این ارزها و در رأس آنها بیتکوین بیش از پیش احساس میشود.
هدف ما از این پژوهش پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از روشهای شبکههای عصبی عمیق()Deep Learning
مانند شبکههای عصبی کانولوشنال( ،)CNNشبکههای حافظه کوتاه مدت طوالنی()LSTMو...است.
به نظر میرسد شبکه های عصبی عمیق  LSTMو  GRUو  CNNقیمت بیتکوین را در بازه های زمانی مختلف و با مجموعه
داده های مختلف به خوبی پیشبینی میکنند و برای مدیریت پرتفوی و سرمایهگذاری در این بازار و در نتیجه به دست آوردن سود
مفید باشند.
واژگان کلیدی :پیشبینی ،ارز دیجیتال ،بیت کوین ،GRU ،LSTM ،CNN ،شبکههای عصبی عمیق
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 -1مقدمه
از اختراع ارزهای دیجیتال و بهتر بگوییم بیت کوین 41 ،سال میگذرد .آن زمان کسی فکر نمیکرد که روزی این
بازار با چنین استقبالی از طرف سرمایه گذاران روبهرو شود .غیرمتمرکز بودن  ،سود معامالتی باال  ،نبود مقررات زیاد
برای معامله و آسان بودن معامالت و کار با صرافیهای ارزهای دیجیتال باعث جذب سرمایهگذاران به این بازار از
سراسر دنیا شده است.
تا کنون بیش از  0555ارز دیجیتال به بازار ارایه شده است ،اما بیتکوین باالترین محبوبیت را دارد و آن را شاه
ارزهای دیجیتال میگویند زیرا باالترین ارزش بازار را در بین سایر ارزهای دیجیتال دارد ،به همین دلیل معموال اکثر
سرمایهگذاران در پرتفوی خود مقداری بیتکوین دارند.
امروزه افراد بسیار زیادی مشتاق به سرمایهگذاری و معامله در این بازار شدهاند این بازار علیرغم اینکه بسیار جذاب
و سودآور و بدون محدودیت های معامالتی مرزهای جغرافیایی است ،ولی بسیار پرریسک است و ممکن است با
نوسان قیمت سرمایهگذاران سرمایه خود را از دست بدهند ،پس باید به دنبال روشی برای پیشبینی دقیق قیمت
باشیم.
محققان زیادی درباره پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال تحقیق کردهاند و استراتژیها و روشهای تحلیلی ریاضی
و فنی مختلفی را در این زمینه اریه داده اند ،همچنین کارهای بسیاری در زمینه پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال با
استفاده از مدلهای مبتنی بر یادگیری عمیق صورت گرفته است .ما در این مقاله به بررسی مدلهای پیشبینی
قیمت مبتنی بر شبکههای عصبی عمیق پرداختهایم.
کریپتو کارنسی چیست؟ کریپتوکارنسی (ارز دیجیتال) یک وسیله تبادل غیرمتمرکز است که از توابع رمزنگاری
برای انجام تراکنش های مالی استفاده می کند (فانگ و همکاران - 2522 ،دوران.)2541 ،
تاریخچه بیتکوین:
اولین ارز دیجیتال به نام بیت کوین در سال  2552میالدی پا به عرصه دنیای اقتصاد گذاشت .بیت کوین توسط
شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو( )Satoshi Nakamatoمعرفی شد.
این فرد خود را مخترع و توسعهدهنده این ارز نامید .بعد از به وجود آمدن بیت کوین ،حضور پرسروصدای آن به خاطر
سرعت و امنیت آن در نقل و انتقاالت و انجام تراکنشهای مالی ،باعث ایجاد محبوبیت و ارزش شد و توانست خود
را در بین مبادالت دیگر ارزها (ارزهای فیزیکی؛ مانند :دالر ،یورو) جای دهد که این کار موجب ایجاد رقابت ارزهای
دیجیتال و ارزهای فیزیکی شد  .در پی این قضیه ارزهای دیجیتال دیگری بانامهای متفاوت به وجود آمدند که
بهمرور جایگاه و محبوبیت باالیی را کسب کردند(کیوانلو شهرستانکی و ذوالفقاری.)4921 ،
امروزه در دنیای تجارت ،روشهای پرداخت نوآورانهای به وجود آمده است .چنین روشهایی بر مبنای پلتفرمهایی
مانند تلفنهای همراه ،اینترنت و کارتهای ذخیرهسازی دیجیتالی بنا شدهاند و روزبهروز در حال گسترش و پیشرفت
هستند .سیستمهای پرداختی که بر پایه واحدهای پول بدون پشتوانه به وجود آمدهاند ،بهخودیخود باعث میشوند
تا استفاده از ارزهای دیجیتال راحتتر شود .درنتیجه پرداختها سریعتر ،انعطافپذیرتر و روشهای آن خالقانهتر
خواهند شد.

178

مدیریت و بررسی پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال و بیت کوین با استفاده از شبکه...

زهرا عزیزی

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،3شماره ،2تابستان ،1041صفحه :از 111تا 194
https://science-journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال ،به یک سیستم انتقال وجه الکترونیک گفته میشود که برای تائید تراکنشها و تشکیل
واحدهای جدید ،متکی به بانکهای مرکزی نبوده و نیازی به شخص ثالث ندارند .در سیستم ارزهای دیجیتال
تراکنشها در یک دفتر کل توزیعشده به نام "بالک چین" ثبت و رمزنگاری میشوند ،و این موضوع امکان پرداختهای
مستقیم و همتا به همتا را فراهم میکند .بهعبارتدیگر ارزهای دیجیتال ،ارزهایی هستند که با پروتکل رمزگذاری
شده و طراحی شدهاند و هدف از تولید آنها کاهش تقلب و جلوگیری از جعل و کالهبرداری میباشد .این ارزها
غیرمتمرکز بوده و متعلق به هیچ کشور و نهادی نیستند و در بستر شبکهای به نام "بالک چین" قرار دارند.
همزمان با رشد ارزش بیت کوین در سال  ،2541ارزهای دیجیتال به یک جریان اصلی در دنیا تبدیل شدند .معموالً
به ارزهای دیجیتال نام«طالی دیجیتال» نسبت داده میشود .زیرا ،برخی از ویژگیهای بیت کوین و سایر ارزهای
دیجیتال با این فلز گرانبها برابری میکنند؛ اما این مقایسه درستی نیست.
بالک چین یک نوع سیستم ثبت اطالعات و گزارش است .بالک چین ( )Block Chainترکیبی از دو کلمه
بلوک ( )Blockو زنجیره ( )Chainتشکیل شده است .تفاوت آن با سیستمهای دیگر این است که اطالعات
ذخیرهشده روی این نوع سیستم ،میان همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته میشود .با استفاده از رمزنگاری و
توزیع دادهها ،امکان هک ،حذف و دستکاری اطالعات ثبتشده تقریباً از بین میرود .این فناوری در حقیقت
زنجیرهای از بلوکها است .اطالعات در بلوکها ثبت میشوند و بلوکها باهم بهصورت زنجیرهای مرتبط میشوند.
این زنجیره" ،بالک چین" را تشکیل میدهد .هرکدام از این بلوکها چیزی به نام هش ( )Hashدارند .یک هش
رشته ای متنی است که از یک تابع ریاضی خاص تولیدشده و کاربرد آن جلوگیری از تقلب در سیستم است .هش
یک داده یا ورودی ،همیشه ثابت است .استفاده از راهکار هش باعث میشود تا از تقلب و تغییر اطالعات ثبتشده
روی"بالک چین" جلوگیری به عمل آید .در "بالک چین" ،بلوکها عالوه بر اینکه خودشان یک هش دارند ،حاوی
هش بلوک قبلی هم هستند .کوچکترین تغییر در اطالعات یک بالک ،هش آن را بهطورکلی تغییر میدهد و
"بالک چین" را غیرمعتبر میسازد .دادههای "بالک چین" در یک کامپیوتر یا سرور خاص ذخیره نمیشوند .هر
کامپیوتر یا سیستمی که به شبکه وصل شود ،یک نسخه از اطالعات را دریافت میکند .به هر کامپیوتری که به
شبکه متصل میشود و یک کپی از "بالک چین" را دریافت میکند ،نود ( )Nodeمیگویند .به دلیل بهره بردن از
رمزنگاری و ثبت آن در همه کامپیوترهای شبکه ،سوابق ثبتشده قابل هک یا حذف نیستند وقتی بهعنوان نود به
یک "بالک چین" متصل میشوید ،یک نسخه از کل دادههای آن را دریافت میکنید .هیچ تغییری در اطالعات
امکانپذیر نیست ،مگر اینکه اکثریت با آن موافق باشند .فناوری "بالک چین" بهخودیخود یک فناوری بنیادی
نیست ،بلکه مجموعهای از فرایندهای هشگذاری ،رمزنگاری ،توزیع جمعی و  ...است که باعث ایجاد این ایده
شدهاند .قبل از "بالک چین" دفاتر کل توزیعشده وجود داشتند اما "بالک چین" با ساختار بلوکی خود ،فناوری دفتر
کل توزیعشده را بهبود داده است(ستوده.)4155 ،
بالکچین مجموعه ای از بلوکها است که لیست کاملی از سوابق معامالت را در خود نگهداری میکند مانند دفتر
عمومی معمولی(شکل  4نمونهای از یک بالک چین :هر بلوک از طریق یک مرجع به بلوک قبلی اشاره میکند ،در
اصل یک مقدار هش از بلوک قبلی به نام بلوک والد .شایانذکر است که هشهای بلوک عمو (فرزندان اجداد بالک)
نیز در بالک چین اتریوم ذخیره میشوند(ژنگ و همکاران 2542 ،و چوئن.)2540 ،
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شکل (  - )4نمونهای از بالک چین که از زنجیرهای پیوسته از بالکها تشکیل شده است
شبکههای عصبی کانولوشن ()1CNN
شبکه عصبی بازگشتی نوعی از شبکه عصبی پیشرونده است که دارای حافظه داخلی است(پاتل و همکاران.)2525،
برخالف شبکه عصبی معمولی که در آن ورودیها و سایر خروجیها مستقل از یکدیگر هستند(پاتل و
همکاران .)2525،در  RNNخروجیهای یک مرحله به ورودی مرحلهی بعد تبدیل میشوند .با توجه به این ویژگی،
RNNها قابلیت فوقالعادهای برای استخراج ویژگیهای زمانی دادهها دارند .یک  RNNمانند شبکههای عصبی
متعددی به نظر میرسد که در کنار هم قرار گرفتهاند و خروجی یک شبکه بهعنوان ورودی به شبکه دیگر است (پاتل
و همکاران .)2525،یک شبکه عصبی بازگشتی ساده را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد:
()4

)   (W hidden ht  1  W input x t

ht

که در آن  W hiddenوزن نورون برگشتی است W input ،وزن نورون ورودی ht ،حالت جدید ht  1 ،حالت قبلی،
 x tورودی فعلی و  تابع فعالسازی است که معموالً  tanhاست .پس از محاسبه حالت پنهان فعلی ،حالت
خروجی  y tبهصورت زیر محاسبه میشود:
()2

 W output ht

yt

شکل (  - )2مدل شبکه عصبی کانولوشن ()CNN

شبکه حافظه کوتاهمدت طوالنی ()2LSTM

1

Convolutional Neural Network
Long Short Term Memory

2
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حافظه کوتاهمدت بلندمدت نوعی از  RNNاست که میتواند وابستگیهای طوالنیمدت را یاد بگیرد(پاتل و
همکارانLSTM .)2525،ها ساختاری مشابه  RNNدارند ،اما واحد تکرارشونده ساختار نسبتاً متفاوتی دارد،
همانطور که در شکل 9نشان داده شده است .برخالف داشتن یک الیه شبکه عصبی ،آنها چهار الیه دارند که با
یکدیگر تعامل دارند (پاتل و همکاران.)2525،

شکل (  - )3ساختار شبکه حافظه کوتاهمدت طوالنی ()LSTM

یک واحد  LSTMمعمولی از یک گیت ورودی ،یک دروازه فراموشی و یک گیت خروجی تشکیل شده است .شکل
ریاضی این دروازهها در معادلههای ( )2( – )9نشان داده شده است(پاتل و همکاران .)2525،این گیتها جریان
اطالعات را کنترل میکنند .سلول  LSTMبهصورت زیر مشخص میشود:
()9
()1
()0

) i t   (x tV i  ht  1W i
) f t   (x tV f  ht  1W f
) ot   (x tV o  ht  1W o

()6

) C t  tanh(x tV g  ht  1W g
()1
) C t   (f t  C t  1  i t  C t

()2

ht  tanh(C t )  ot
که در آن  x tورودی ht  1 ،حافظه خروجی سلول قبلی،

 C t  1سلول قبلی ht ،خروجی سلول فعلیC t ،

حافظه سلول فعلی و  Wو  Vنشاندهنده وزن هستند(پاتل و همکاران.)2525،
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شبکهی عصبی  LSTMیا حافظهی کوتاهمدت طوالنی ( )LSTMنوعی شبکهی عصبی بازگشتی است که
میتواند دادههای توالیهای طوالنی را یاد بگیرد ،چالشی که RNNهای معمولی با آن دستوپنجه نرم میکنند،
که برای برخی از اشکال پیشبینی مفید است و شبکه را قادر میسازد دانش را برای مدت طوالنی حفظ کند(پاتل و
همکاران .)2525،مراحل  LSTMبهصورت زیر است:
مرحله  :4مرحله اول  LSTMمشخص میکند که چه دادههایی را از حالت سلول دور بریزید .این تصمیم توسط
الیهی فراموشی گیت گرفته می شود .یک به معنای حفظ این اطالعات و صفر به معنای دور انداختن این اطالعات
است(پاتل و همکاران.)2525،
مرحلهی دوم تصمیم میگیرد که چه اطالعاتی در حالت سلول ذخیره شود .این دارای دو بخش است :اولین الیه
دروازهی ورودی که مقدار را برای بهروزرسانی انتخاب میکند .سپس ،یک مقدار نامزد جدید  Ctبا افزودن الیهی
 tanhدر حالت ایجاد میشود .سپس ،این دو مقدار با هم ترکیب میشوند تا یک شرایط بهروز شده ایجاد شود(پاتل
و همکاران.)2525،
مرحله سوم خروجی را تعیین میکند .یک نمایش فیلتر شده از حالت سلول اساس خروجی است .در مرحلهی بعد،
اینکه چه مناطقی از حالت سلول قرار است آشکار شود توسط سیگموئید تعیین میشود .سپس حالت سلولی tanh
را تعیین میکند و آن را با تولید دروازه سیگموئیدی که قسمتهای تعیینشده  tanhرا تولید میکند ،ضرب می-
کند(پاتل و همکاران)2525،
3
3
شبکه واحد بازگشتی دروازهای ( ) GRU
 GRUنوع دیگری از  RNNاست که مشکل محوشدگی گرادیان و همچنین کاهش سربار موجود در معماری
 LSTMرا حل میکند (پاتل و همکاران GRU .)2525،در کارهای مختلف ازجمله بینایی کامپیوتر و دادههای
متوالی به موفقیت قابلتوجهی دستیافته است (بیریم و همکاران .)2522،موفقیت  GRUدر ساختار سادهتر از
LSTMبا دو دروازه بهجای سه دروازه نهفته است(بیریم و همکاران .)2522،یک  GRUشبیه  LSTMاست
اما دارای گیتهای کمتری است ،که از شکل 9مشهود است .دارای دو گیت ،یعنی یک گیت بهروزرسانی و یک گیت
تنظیم مجدد .این دو دروازه با هم جریان اطالعات را از طریق شبکه کنترل میکنند(پاتل و همکاران .)2525،گیت
بهروزرسانی مقدار اطالعاتی را که از گذشته باید بیشتر منتقل شود را تعیین میکند .گیت بازنشانی مقدار اطالعاتی
که باید فراموش شوند را تعیین میکند(پاتل و همکاران.)2525،

Gated Recurrent Unit
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شکل (  - )4ساختار GRU

معادالت زیر یک  GRUرا خالصه میکند:
()2

) ut   (V u x t  W u ot  1  bu
) rt   (V r x t  W rot  1  br

()45

i t  tanh(V o x t  W o (rt
) ot  1 )  bo
ot  ut
) ot  1  (1  ut
it

()44
()42

که در آن  x tورودی u t ،خروجی گیت بهروزرسانی rt ،خروجی گیت تنظیم مجدد ⊙ ،محصول هادامارد و W،V
و  bپارامترها یا ماتریسهای وزن هستند(پاتل و همکاران.)2525،
ازآنجاییکه مدلهای یادگیری عمیق قدرت بیشتری نسبت به مدلهای یادگیری ماشین دارند ،از مدلهای شبکه
عصبی کانولوشن ( )CNNو شبکه عصبی حافظه کوتاهمدت ( )LSTMبرای پیشبینی قیمت استفاده شده است.
شکل 0متودولوژی کلی رویکرد پیشنهادی را نشان میدهد .این شامل شش ماژول اصلی با مجموعه دادههای زمان
واقعی ،تجسم مجموعه دادهها ،تقسیم دادهها برای آموزش و آزمایش ،آموزش مدل با استفاده از  CNNو LSTM
و درنهایت پیشبینی قیمت است .این کار از شبکه عصبی کانولوشن موجود در  kerasبرای آموزش و آزمایش
مدل خود استفاده کرده است .و مدل یادگیری عمیق را با مدل کالس  Sequentialبا استفاده از  Kerasو
 Tensor flowایجاد کرده است.
مجموعه دادهشده حدود  25درصد بهعنوان مجموعهی آموزشی و حدود  25درصد بهعنوان مجموعه آزمایشی تقسیم
میشود .مجموعهی آموزشی برای آموزش مدل شبکه عصبی استفاده میشود ،درحالیکه با استفاده از مجموعه
آزمون ،پیشبینیها انجام میشود ،آنها با مقادیر اصلی مقایسه شدهاند تا دقت و معیارهای خطا به دست آید .نتایج
تجربی نشان میدهد که شبکه عصبی کانولوشن ( )CNNدر پیش بینی قیمت از شبکه  LSTMپیشی می-
گیرد(مونیکا و همکاران.)2524،
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شکل (  - )0شبکهی عصبی  CNNبرای دیتاست بیت کوین

یک مدل شبکهی عصبی عمیق چند ورودی برای پیشبینی قیمت و حرکت ارز دیجیتال پیشنهاد شده است .از
دادههای ارزهای دیجیتال مختلف بهعنوان ورودی استفاده میکند و آنها را بهطور مستقل مدیریت میکند تا از
اطالعات مفید هر ارز دیجیتال بهطور جداگانه بهرهبرداری کند .یک مطالعهی تجربی گسترده با استفاده از سه سال
متوالی دادههای ارزهای دیجیتال از سه ارز دیجیتال با باالترین ارزش بازار یعنی بیت کوین ( ،)BTCاتریوم ()ETH
و ریپل ( )XRPانجام شد .تجزیهوتحلیل تجربی دقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در مقایسه با شبکههای عصبی
عمیق کامالً متصل سنتی ،توانایی بهرهبرداری مؤثر از دادههای رمزنگاری مختلط ،کاهش بیش برازش و کاهش
هزینههای محاسباتی را دارد .رویکرد پیشنهادی(مدل  )MICDLمبتنی بر این ایده است که همه دادههای ارزهای
دیجیتال بهطور همزمان پردازش نمیشوند .در مقابل ،هر دادهی ارز دیجیتال بهطور مستقل پردازش میشود و سپس
دادههای پردازششده از هر ارز دیجیتال ادغامشده و برای تخمین پیشبینی نهایی پردازش میشود .منطق پشت
رویکرد پیشنهادی ،توسعه یک مدل یادگیری است که قادر به استخراج مستقل اطالعات مفید از دادههای مختلف
ارزهای دیجیتال و متعاقباً پردازش این اطالعات برای دستیابی به پیشبینیهای دقیق و قابلاعتماد باشد .رویکرد
پیشنهادی بر استخراج از توانایی الیههای کانولوشن برای استخراج دانش مفید با یادگیری بازنمایی داخلی هر ارز
دیجیتال ،بهطور مستقل و همچنین اثربخشی الیههای  LSTMبرای شناسایی وابستگیهای کوتاهمدت و بلندمدت
تمرکز دارد .سپس ،بردارهای خروجی همه الیههای  LSTMتوسط یک الیهی پیوسته ادغام میشوند .این الیه
توسط یک سری الیه دنبال میشود که ساختار کالسیک یک شبکهی عصبی یادگیری عمیق را تشکیل میدهد،
یعنی یک الیهی متراکم ،یک الیهی نرمالسازی دستهای ،یک الیهی حذفی ،یک الیهی متراکم ،یک الیهی
نرمالسازی دستهای ،یک الیهی حذفی و یک الیهی خروجی نهایی یا یک نورون .معماری  MICDLدر شکل6
ارائه شده است.
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شکل (  - )6معماری مدل شبکه عصبی عمیق چند ورودی

مدل پیشنهادی توانایی بهره برداری کارآمد از داده های مختلط ارزهای دیجیتال را دارد ،کاهش بیش از حد برازش
و ایمن کردن هزینه محاسباتی کمتر در مقایسه با شبکه عصبی عمیق کامال متصل سنتی از نظر تعداد وزن کمتر
(و در نتیجه
زمان محاسباتی کمتر).
مدل  MICDLاز اطالعات ارائه شده در مجموعه آموزشی به نحو احسنت بهره برداری کرده است و قادر به ارائه
پیش بینی دقیق و قابل اعتماد حرکت قیمت بدون کاهش قیمت میباشد( لیوریس و همکاران.)2524،
با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال CNNبرای پیشبینی قیمت و با راهاندازی یک شبکهی یکبعدی بهجای
دوبعدی یا سهبعدی ،میتوان خروجی را با واردکردن فهرستی از قیمتهای بسته از مجموعه دادهها پیشبینی کرد.
این شبکهی عصبی برای دادههای متوالی مناسب و کارآمدتر است زیرا میتواند وزنهای هر الیه را به خاطر بسپارد
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و آنها را به الیهی بعدی وارد کند RNN .از حافظهی داخلی برای ذخیرهی توالی دادهها در هر ردیف با مقدار
قابل پیشبینی بعدی در سلول باال سمت راست استفاده میکند .ورودیها وارد میشوند و از سه گیت Forget
 Input Gate ،Gateو  Output Gateعبور میکنند .در هر یک از گیتها یک تابع سیگموئید در تمام
الیهها اعمال شده تا مطمئن شویم که خروجی مقداری بین  5و  4است .بنابراین هنگام واردکردن مقدار به این الیه،
ما مقیاس را تغییر میدهیم تا دادههای ورودی خود را تغییر دهیم که برای تناسب با شبکهی عصبی تغییر شکل
میدهند .هنگامی که مدل مقادیر پیشبینیشده را پیشبینی کرد ،نتایج رضایتبخشی به دست آمد (یوجشواران و
همکاران.) 2542،
در اینجا مدلهای شبکهی عصبی برای پیشبینی قیمت بیت کوین ،شبکهی عصبی ساده ( LSTM ،CNNو
 )GRUهستند .شبکههای عصبی با فراپارامترهای بهینهسازی شده آموزش داده شدند و روی مجموعهی آزمایشی
آزمایش شدند.
مدلهای شبکه عصبی تکراری مانند LSTMو  GRUاز مدلهای یادگیری ماشین سنتی بهتر عمل میکنند.
با دادههای محدود ،شبکههای عصبی مثل LSTMو GRUمیتواننداطالعات گذشته را تنظیم کنند تا از
الگوهای غیر خطی یاد بگیرند .مدلهای عمیق نیازمند دقت هستند.
در مقایسه با رویکردهای سریهای زمانی متعارف ،مجموعه داده بزرگ وجود دارد .با این حال ،برای پیشبینی قیمت
سهام یا پیشبینی قیمت  ،cryptocurrencyدادههای بازار همیشه محدود بوده و پیچیدگی محاسباتی ندارد.
در ادبیات آموزش عمیق LSTM ،به طور سنتی برای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی مورد استفاده قرار میگیرد،
به نظر میرسد که معماری  GRUنسبت به مدل LSTMدر تجزیه و تحلیل ما بهتر عمل میکند.
از پدیده چشم پوشی( )Dropoutدر معماری GRUاستفاده کردیم.نتایج نشان میدهد که وقتی مدلهای
یادگیری ماشین با درک کامل اجرا میشوند ،میتواند برای صنعت سرمایهگذاری برای سود و سود مالی مفید باشد.
در حال حاضر ،مدلهای یادگیری ماشین بازگشتی بسیار بهتر ازارائه راهکارهای سنتی در پیشبینی قیمت هستند؛
در نتیجه باعث میشود که در استراتژیهای سرمایهگذاری ارزشمند باشند.
شبکه عصبی کانولوشنال( )CNNهمچنین برای پیشبینی بازگشت سرمایه مورد استفاده قرار گرفته است (داتا
و همکاران.)2525،
این مدل شامل دو مرحلهی اصلی شامل تجزیه دادهها و پیشبینی یادگیری عمیق است .مرحله اول یک تکنیک
مؤثر تجزیهی  VMDبرای تجزیهی دادههای سری زمانی اصلی قیمت بازار بیت کوین  Xtبه زیر سریهای K
ساده و ثابت فرکانسهای مختلف ،که با عوامل داخلی مختلف دادهها مطابقت دارد ،استفاده میشود .مرحله دوم یک
مدل یادگیری عمیق دوطرفه  LSTMبهعنوان ابزار پیشبینی برای تولید نتیجه پیشبینی قیمت بازار بیت کوین
استفاده میشود .عملکرد پیشبینی با مقایسه مدل پیشنهادی با مدلهای معیار مختلف و آزمونهای استحکام ارزیابی
میشود .در همین حال ،عملکرد اقتصادی مدل توسط معامالت الگوریتمی در بازار بیت کوین ارزیابی میشود.
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در نهایت SDAE ،میتواند قیمت بیتکوین و نوسان آن را به طور موثر پیش بینی کند .دلیل احتمالی این است
که  SDAEمیتواند یاد بگیرد .اطالعات مفیدی از ویژگیها با انتزاع سطوح مختلف بازنمایی و در نتیجه منجر به
توانایی پیشبینی برتر میشود (لی و همکاران.)2522،
مجموع  45265توییت با استفاده از  APIتوییتر استخراج شد .این اولین مرحله ای است که در آن پایگاه های داده
مورد نیاز از چهار ارز دیجیتال برتر تشکیل شده است .در مرحله بعد ،تحلیل احساسات بر روی توییت های استخراج
شده انجام شد .سپس قیمت چهار ارز دیجیتال برتر پیشبینی شد .مجموعه داده شامل قیمت های بسته ،باال ،باز و
پایین و حجم هر ارز بود .اول ،از  CNNبدون در نظر گرفتن احساسات رسانه های اجتماعی استفاده کرده .در
مرحله بعدی ،محتوای رسانههای اجتماعی با چندین رویداد ادغام شد و قیمتها برای چهار ارز دیجیتال انتخاب شده،
بیتکوین ،اتریوم ،مونرو و الیتکوین پیشبینی شد .تحلیل احساسات از فهرست کلمات  Alex Daviesاستفاده
شد .این فهرست شامل حدود  6555کلمه در سه گروه مثبت ،منفی و خنثی طبقه بندی شد .یک طرح تجزیه برای
حذف شکلک ها ،عالئم نقطه گذاری وURLها استفاده شد .همچنین از یک لیست جایگزین از  0555کلمه برای
بهبود روند آموزش استفاده شده است .هر روز ،توییتها بهعنوان مثبت ،منفی یا خنثی برچسبگذاری میشدند .سپس
از مثبت و منفی برای محاسبه میانگین ابراز احساسات روزمره استفاده شد.
روش پیشنهادی برای پیش بینی قیمتهای روز بعد بسیار کارآمد است ،با این حال این روش برای پیش بینی
قیمتها در  1روز آینده چندان کارآمد نبود ،این نشان میدهد این روش برای پیشبینیهای کوتاه مدت مفید است
تا بلندمدت(حسن و همکاران.)2522،
این مدل از سه ماژول تشکیل شده است :یک ماژول حافظه توجه ،یک واحد بازگشتی دردار را با یک مؤلفه توجه به
خود ترکیب میکند تا حافظه توجهی را برای هر دنباله ورودی ایجاد کند .یک ماژول  Weightingدر کانال،
قیمت چندین ارز دیجیتال سنگین وزن را دریافت می کند و وابستگی متقابل آنها را با تنظیم مجدد وزن ها برای هر
دنباله یاد می گیرد؛ و یک ماژول  Convolution & Poolingویژگی های زمانی محلی را استخراج می
کند ،در نتیجه توانایی تعمیم مدل کلی را بهبود می بخشد .به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ،مجموعهای از
آزمایشها را انجام میدهیم .نتایج نشان میدهد که طرح پیشنهادی به عملکرد پیشرفتهای دست مییابد و از
مدلهای پایه در خطای پیشبینی ،دقت و سودآوری بهتر عمل میکند .با این حال ،هر یک از این مدلها فقط یک
مجموعه داده حاوی دادههای سری زمانی تک قیمت را دریافت میکنند .در اینجا از یک پنجره متحرک روی چند
کانال برای تولید ورودیهای چند بعدی استفاده شده است .شکل 1روند پیش پردازش دادهها و آموزش مدل را نشان
میدهد.
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شکل (  - )7روش پیش پردازش داده ها

همانطور که در شکل 2نشان داده شده است ،ماژول حافظه توجه دو جزء را به خطر میاندازد :یک جزء  GRUو
یک جزء توجه به خود.

شکل (  - )8مدل رگرسیون کانال های حافظه وزنی

مؤلفه  GRUاز یک گیت بازنشانی  Rtو یک گیت بهروزرسانی  Utبرای گرفتن وابستگیهای کوتاهمدت و
بلندمدت در دادههای سری زمانی استفاده میکند .ورودی هر دو گیت ،ورودی مرحله زمانی فعلی  Xtو حالت پنهان
مرحله زمانی قبلی  St-1این دو گیت به صورت زیر محاسبه میشوند:
()49

) Rt   (W rx X t  W rs S t  1  br

) U t   (W ux X t  W us S t  1  bu

()41

که  Wux ،Wrs ،Wrxو  Wusپارامترهای آموزشپذیر هستند در حالی که  brو  buنشاندهنده سوگیریهای
آموزشپذیر هستند.
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به خطای پیشبینی پایینتر و دقت باالتر توجه داشته باشید(ژانگ و همکاران.)2524،
مدل دیگر به دنبال مقایسه شبکههای عمیق  LSTMو  GRUبرای پیشبینی سری زمانی نرخ ارز بود ،با به
دست آوردن طول پنجره بهینه و تعداد مراحل مناسب توانست نرخ خطا را به حداقل برساند ئو نشان دهد این شبکهها
پتانسیل زیادی برای مدلسازی و پیشبینی دادههای سری زمانی از جمله نرخ ارز دارند.
همچنین در این پژوهش با مقایسه مقدار جذر میانگین مربعات خطــا و میانگین قدر مطلق خطا برای پیش بینی
تغییرات نرخهــای روزانه ،هفتگی و ماهانــه به این نتیجه دســت یافت که هر دو شــبکه  LSTMو GRU
تغییرات نرخ روزانه را با کمترین مقدار خطا پیشبینی شده وو ثابت کرد این شبکه ها توانایی آموزش و مدیریت
وابستگیهای بلند مدت سری زمانی را دارند .
عالوه براین ،عملکرد و کارایی محاسباتی  GRUبا  LSTMمقایسه شد و نتایج نشان داد شبکه عصبی بازگشتی
 GRUدقیقتر عمل میکند؛ زیرا این شــبکه در مقایسه با  LSTMبهتر آموزش دیده است و عملکرد بهتری
در کاهش مقدار خطاها داشت .در واقع ،با استفاده از این شبکه در مقایسه با  LSTMجذر میانگین مربعات خطا و
میانگین قدر مطلق خطا برای پیشبینــی تغییرات نرخ ارز به مقدار قابل مالحظهای کاهش یافت( .مرضیه یراقی
و همکاران )22
نتیجه گیری
از زمان پیدایش بیت کوین و همچنین سایر سیستمهای پرداخت همتا به همتا مبتنی بر بالک چین ،بازار ارزهای
دیجیتال بهسرعت در بین مردم دنیا محبوبیت پیدا کرد و نوسان قیمت ارزهای دیجیتال مختلف ،توجه سرمایهگذاران
و محققان را به خود جلب کرد.
پیشبینی قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال دشوار است .کارهای موجود سعی میکنند از طریق مدلهای
شبکه های عصبی عمیق به پیشبینی دقیق قیمت ارزهای دیجیتال بپردازند .پیشبینی میتواند کار مفیدی برای
سرمایهگذاران باشد تا از قیمت ارزها در آینده مطلع شوند و به آنها در باز کردن معامالت و مدیریت سرمایهگذاری-
هایشان کمک کند تا بتوانند ریسک انجام معامالت را کمتر کرده و از ضررهای احتمالی پیشگیری کنند .در ارزهای
دیجیتال ،رکوردها با استفاده از یک الگوریتم رمزنگاری ذخیره میشوند .پیشبینی دقیق قیمت ارزها کار دشواری
است .شبکه های عصبی عمیق مانند شبکههای عصبی کانولوشن ،شبکههای حافظه کوتاهمدت طوالنی و ...برای
پیشبینی قیمتها در بازار سهام و بازار ارز دیجیتال استفاده میشوند و تا کنون موفق شده اند که پیشبینیهایی
خوب و بسیار نزدیک به قیمت واقعی انجام دهند و بسیار مفید باشند.
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