بررسی معماری سيستم معامﻼت الگوریتمی

سيستم معامﻼت الگوریتمی از چهار سرویس اصلی تشکيل می شود:

- ١سرویس جمع آوری کننده داده ها(Data Collector):
در این بخش داده های مورد نياز جمع آوری می شوند .این داده ها شامل اطﻼعات مالی )قيمت سهام( ،اطﻼعات شرکت ها و هر آن
چيزی است که فکر می کنيد بر روی قيمت ها موثر است.
برای مثال جمع آوری اطﻼعات مربوط به آب و هوا ،اگر فکر می کنيد نوسانات دما بر روی تغيير قيمت ها موثر است.



مهارت های مورد نياز:

 .1زبان پایتون
 .2زبانSQL
Web Scraping .3



دیتابيس های مورد نياز:

 .1دیتابيس  Stage:به منظور انتقال موقت داده ها و تميز کردن آنها به کار می رود.
 .2دیتابيس  Archive:تمام اطﻼت دریافتی را می توان به همان صورت دریافتی آرشيو کرد .وجود این دیتابيس اختياری است.
 .3دیتابيس  ODS:این دیتابيس ،دیتابيس اصلی است که داده های عملياتی در آن قرار دارد.
*دیتابيس های  Stageو  ODSمربوط به دوره جمع آوری داده ها است

- ٢سرویس مصورساز(Visualizer):
به منظور مشاهده سریع تر تغييرات قيمت و تحليل ها بر روی داده های دیتابيس خود یک دیتابيس  DWمی سازیم .در  DWجداول
Dimو  Factتشخيص داده شده و طی فرآیندی خودکار اطﻼعات خود را از  ODSدریافت می کنند .یک  Cubeبر روی  DWمی سازیم و
آن را به  Power BIمتصل می کنيم .با راه اندازی  Report Service for Power BIداده ها در داشبورد تحت وب پابليش شده و می
توانيد داشبورد را در مرورگر خود مشاهده کنيد.



مهارت های مورد نياز:

 .1زبان SQL
SSAS .2
PowerBI .3



دیتابيس های مورد نياز:

 .1دیتابيس  DW:داده های  ODSدر دیتاورهوس ذخيره می شوند.
 .2دیتابيس  OLAP:این دیتابيس با  Publishپروژه  SSASایجاد می شود و شامل  Cubeی است که به  PowerBIمتصل می
شود.
 .3دیتابيس  PowerBI:این دیتابيس مربوط به گزارشات  Power BIمی شود که با نصب و راه اندازی بصورت خودکار ایجاد
می شود.
 .4دیتابيس  ReportServer:این دیتابيس مربوط به  Report Serverمی شود که بعد از نصب بصورت خودکار ایجاد می شود.

*انجام این فرآیند و آموزش مهارت های مورد نياز )در حد نياز( در دوره  BIبرای داده های مالی داده می شود.

- ٣سرویس تحليلگر(Analyzer):
در این بخش ،داده ها به روش های مختلفی بررسی و تحليل می شوند تا به یک استراتژی خرید و فروش برسيم .سپس استراتژی،
بک تست می شود تا مشخص شود درصورت استفاده از آن در گذشته چه ميزان سودده بوده است .برای تحليل داده و ایجاد
استراتژی می توان از تحليل تکنيکال ،یادگيری ماشين و … استفاده نمود .درصورتی که استراتژی عملکرد خوبی نشان داد ،مدل
ساخته شده به دیتابيس  ATS Slaveمنتقل می شود تا در بازار واقعی اجرا شود.



مهارت های مورد نياز:

 .1زبان پایتون
 .2زبانSQL



دیتابيس های مورد نياز:

 .1دیتابيس  ATS Master:این دیتابيس حاوی داده های تحليلی است.

*دیتابيس  ATS Masterمربوط به دوره طراحی استراتژی می باشد.

- ۴سرویس معامله گر(Trader):
در این بخش استراتژی های برگزیده در بازار واقعی تست می شوند .بازار بصورت لحظه ای مانيتور و به مدلهای ساخته شده ارسال
می شوند .درصورتی که مدل دستور خرید و فروش صادر کند ،عمليات توسط سرویسهای کارگزاری اجرا می شوند.



دیتابيس های مورد نياز:

 .1دیتابيس  ATS Slave:این دیتابيس حاوی مدل استراتژی ها و اطﻼعات لحظه ای پرتفوليو است.
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