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Περίληψη 

 

   Στη παρούσα διπλωματική διατριβή, γίνεται μια προσπάθεια εμπειρικής 

διερεύνησης των εφαρμογών της τεχνολογίας των νευρωνικών δικτύων, σε τομείς της 

χρηματοοικονομικής & των επενδύσεων. Τα νευρωνικά δίκτυα (ANNs-Artificial 

Neural Networks), όντας εμπνευσμένα από τον χώρο της νευροεπιστήμης & των 

νευρώνων του εγκεφάλου, καλούνται να δώσουν λύσεις σε διάφορα προβλήματα μη 

γραμμικής & μη παραμετρικής φύσεως, σε μεγάλο εύρος επιστημών. Ο κύριος 

εκπρόσωπος των δικτύων ANNs, το δίκτυο MLP (Multilayer Perceptron), είναι ένα 

παράλληλα κατανεμημένο σύστημα επεξεργασίας, ικανό με τη χρήση του αλγορίθμου 

Backpropagation, να δώσει λύση σε διάφορα προβλήματα της παραπάνω κατηγορίας. 

Η περιοχή της χρηματοοικονομικής αποδεικνύεται ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής 

της τεχνολογίας αυτής, με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται από ένα ικανό 

αριθμό εφαρμογών που σχολιάζει ετούτο το πόνημα. 
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Εισαγωγή 

     Η πορεία του ανθρώπου μέσα στην ιστορία χαρακτηρίστηκε από την συνεχή & 

επιτακτική ανάγκη για πρόβλεψη των μελλούμενων καταστάσεων, που αφορούν από   

τα ποιό απλά μέχρι τα ποιο σύνθετα θέματα & καθορίζουν την ζωή και την εξέλιξη 

της. Η ανάγκη αυτή όταν δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί, δια της γνώσεως και της 

λογικής, οδηγούσε στην καταφυγή του ατόμου στο κόσμο του υπερφυσικού & στην 

προσπάθεια της μαντείας μέσω των ανώτερων - υπερφυσικών δυνάμεων & της 

καθοδήγησης των θεών. Η ανάπτυξη της επιστήμης ήταν & θα είναι προς την ίδια 

κατεύθυνση, δηλαδή της ερμηνείας των φαινομένων, της επεξήγησης & της 

πρόβλεψης της εξέλιξής τους, διαμέσου ωστόσο της λογικής παρατήρησης & 

ανίχνευσης των νόμων της φύσης & της αποτύπωσης τους σε μαθηματικές φόρμες & 

μοντέλα. Σήμερα σε μεγάλο βαθμό η επιστήμη το έχει αυτό επιτύχει & έχει θέσει νέα 

εργαλεία στην εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού που της δίνουν την ικανότητα να 

ερμηνεύει & να προβλέπει με ακρίβεια.  

 

      Η χρήση νέων τεχνολογιών από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνη έχει δώσει 

νέες προοπτικές στις δυνατότητες του ανθρώπου να προβλέπει την εξέλιξη σύνθετων 

φαινομένων που παλαιότερα δεν ήταν δυνατών να μοντελοποιηθούν με μεγάλη 

ακρίβεια. O χώρος των επενδύσεων & της χρηματοοικονομικής μηχανικής είναι ένα 

σημαντικό πεδίο εφαρμογής αυτών των νέων τεχνολογίων & έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη ενός πολλά υποσχόμενου επιστημονικού τομέα, αυτού του Computational 

Finance. [Computational finance]. 

 

      Η παρούσα μελέτη αφορά σε δυο στόχους : α. στην σύντομη ανάλυση μιας εξ 

αυτών των νέων τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης, αυτής των τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων [Artificial Neural Networks], που αποτελούν βασικό εργαλείο 

στο computational finance & β. στην εμπειρική διερεύνηση των εν δυνάμει 

εφαρμογών της στον πολύπλοκο  χώρο των επενδύσεων [finances], μέσα από μια 

ορισμένη αναζήτηση του σχετικού επιστημονικού τύπου [journals]. 

 

      Οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου (π.χ. τα χρηματιστήρια μετοχών, 

εμπορευμάτων, παραγώγων, ομολόγων κτλ), χαρακτηρίζονται από την έννοια της 

αβεβαιότητας & της έντονης μεταβλητότητας & διακύμανσης των τιμών, των 

διαπραγματεύσιμων σε αυτές αγαθών. Οι παράγοντες που προκαλούν αυτή την αέναη 

διακύμανση των αξιών είναι πολλαπλοί (οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί ακόμα & 

ψυχολογικοί κτλ.) & δρουν κατά τρόπο συχνά τελείως άγνωστο πάνω στη τιμή των 

προϊόντων. Για τους παραπάνω λόγους η δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών 

τιμών καθιστάτε εξαιρετικά δύσκολο & επίπονο έργο. Οι κλασικές στατιστικές 

μέθοδοι (στηριζόμενες είτε στην τεχνική , είτε στην θεμελιώδη ανάλυση) δεν 

αποδίδουν πάντα ικανοποιητικά αποτελέσματα εξαιτίας της μη γραμμικής & μη 

παραμετρικής φύσεως της επιδράσεως των φαινομένων αυτών πάνω στις τιμές των 

αγαθών. Έτσι τις τελευταίες δεκαετίες εξελιγμένες τεχνολογίες από το χώρο της 

τεχνητής νοημοσύνης & ποιο συγκεκριμένα τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο χώρο της πρόβλεψης των επενδύσεων, με πολύ ικανοποιητικά & 

ελπιδοφόρα αποτελέσματα. 

 

      Τα νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Networks – ANNs), εμπνευσμένα από το 

φυσικό πρότυπο της δομής & λειτουργίας των νευρικών κυττάρων στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο  & την εγγενή ικανότητα αυτού για μάθηση, είναι σε θέση να βρίσκουν 
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ακριβείς λύσεις σε ιδιαιτέρως σύνθετα προβλήματα, όπου υπάρχει έντονο το 

πρόβλημα  του θορύβου ή ακόμα & της ατελούς πληροφόρησης. Η καταλληλότητα  

& ικανότητα τους για ταυτοποίηση οιασδήποτε συνάρτησης βρίσκεται πίσω από μη 

γραμμικά – μη παραμετρικά φαινόμενα, έφερε την έρευνα της χρήσης τους επάνω σε 

χρηματοοικονομικά & επενδυτικά προβλήματα στη πρώτη γραμμή στο χώρο των 

επενδύσεων τις τελευταίες δεκαετίες, όπως θα φανεί στη συνέχεια του πονήματος 

αυτού. 

 

     Η μελέτη μας επιμερίζεται σε τρία κεφάλαια:  

 

    α. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή του φυσικού χώρου 

έμπνευσης της τεχνολογίας των νευρωνικών δικτύων, που δεν είναι άλλος από τα 

βιολογικά νευρωνικά δίκτυα. 

  

    β. Ακολούθως στο δεύτερο κεφάλαιο μελετούμε διεξοδικά τον κυριότερο 

εκπρόσωπο των νευρωνικών δικτύων το δίκτυο MLP (Multilayer Perceptron), καθώς 

& τον κυριότερο αλγόριθμο εκπαίδευσης του, τον αλγόριθμο οπισθοδιάδοσης. Το 

δίκτυο MLP, εξαιτίας της ικανότητας  προσέγγισης οποιασδήποτε συνάρτησης, είναι 

& το βασικό εργαλείο σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές. (όπως καταδεικνύει & το 

δικό μας πόρισμα).  

 

   γ.  Στο 3
ο
 κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια ταξινόμηση των περιοδικών διερεύνησης,  

για εφαρμογές ΝΝ χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος, σε ορισμένες ομάδες 

διαχειριστικής διάκρισης(για καλύτερη εποπτεία επί του υλικού διερεύνησης).  

Ακολούθως, παρατίθενται οι ομάδες στις οποίες κατηγοριοποιούμε  τις 

χρηματοοικονομικές εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων, που εντοπίσαμε στο 

βιβλιογραφικό αυτό υλικό. Στη συνέχεια δίνεται μια σύντομη & κατά το δυνατό 

περιεκτική περιγραφή των επιμέρους εφαρμογών, ανά ομάδα στην οποία ανήκουν. 

Αφού ολοκληρώνεται η περιγραφή των εφαρμογών της ομάδας, τα βασικά στοιχειά 

[είδος δικτύου, αλγόριθμος εκπαίδευσης, συγκριτική μέθοδος κτλ] των επιμέρους 

(εφαρμογών), τοποθετούνται σε πίνακες για να έχει ο αναγνώστης μια συνολική & 

εποπτική θεώρηση. Στη τελική παράγραφο κάθε ομάδας εφαρμογών, παραθέτουμε με 

σύντομο τρόπο, τα γενικά μας συμπεράσματα, που εξάλλου αποτυπώνονται σταδιακά 

σε όλη την έκταση του τρίτου μέρους αυτού του πονήματος. 
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Κεφάλαιο 1

ο 

 

 Βιολογική αρχή των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων &  

Ιστορική εξέλιξη τους.  
 

1.1 Ο βιολογικός νευρώνας. 

 

      Ο άνθρωπος όπως & ένα μεγάλο πλήθος έμβιων οργανισμών αλληλεπιδρά τόσο 

με το εξωτερικό περιβάλλον του, όσο & με τις εσωτερικές λειτουργίες που 

λαμβάνουν χώρα στα διάφορα όργανα του. Η λήψη, η επεξεργασία & απόκριση σε 

αυτό το σύνολο των ερεθισμάτων γίνεται από το νευρικό σύστημα (Ν.Σ.).  

 

     Η θεμελιώδης δομική & λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος είναι το 

νευρικό κύτταρο ή νευρώνας. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο τύπο κυττάρου, που 

έχει τον ρόλο της ελάχιστης βασικής & θεμελιώδους μονάδας, στα διάφορα 

βιολογικά συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών, που συναποτελούν το νευρικό 

σύστημα. Κατά αναλογία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα νευρικά κύτταρα 

αποτελούν τα στοιχεία μνήμης, τα λογικά κυκλώματα & τις εντολές λειτουργίας του 

εγκεφάλου. Βασική λειτουργική ικανότητα του νευρικού κυττάρου που του προσδίδει 

τους παραπάνω «έν-λογους» ρόλος – ιδιότητες, είναι η διεγερσιμότητα του σε 

διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα (ηλεκτρομαγνητικά, θερμικά, μηχανικά, χημικά κτλ.) 

Η διεγερσιμότητα αυτή εκφράζεται σε βιοχημικό επίπεδο με μια ηλεκτροχημική 

διαταραχή της μεμβράνης του κυττάρου, που μεταδίδεται από το σημείο ερεθισμού 

της επιφάνειας του νευρώνα, στις τελικές απολήξεις του. [Ρίζος Γ., 1996], [Simon 

Haykin, 2010] 

 

     Οι ηλεκτροχημική διεγερσιμότητα της κυτταρικής μεμβράνης των νευρώνων έχει 

βασικά δυο μορφές: 

1.Τα ηλεκτροτονικά φαινόμενα, όπου η απόσταση μετάδοσης τους καθορίζει & το 

μέγεθός τους. Είναι γραμμικά φαινόμενα που αναλύονται στη βάση των 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων της κυτταρικής μεμβράνης του νευρώνα. Αποτελούν τη 

βάση της διαβαθμισμένης μετάδοσης & επεξεργασίας πληροφοριών στο νευρικό 

σύστημα. 

2.Το δυναμικό δράσης, είναι φαινόμενο μη γραμμικό & ανεξάρτητο της απόστασης 

στην οποία μεταδίδεται. Αποτελεί τη βάση της παλμικής μετάδοσης & επεξεργασίας 

των πληροφοριών από το Ν.Σ. & απαντάται σε εξειδικευμένους τύπους νευρωνικών 

αποφυάδων, π.χ. στο νευροάξονα. Η παλμική μετάδοση επιτρέπει την επικοινωνία 

των νευρώνων που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις & αποτελεί την κύρια μορφή 

επικοινωνίας του ΚΝΣ με τον υπόλοιπο ανθρώπινο οργανισμό. [Ρίζος Γ., 1996], 

[Simon Haykin, 2010] 

 

    Σήμερα είναι γνωστό ότι η επεξεργασία των πληροφοριών από το νευρώνα γίνεται 

διαμέσου μετάβασης της λειτουργίας αυτού από ταλάντωση σε παλμό (wave to pulse 

conversion) & αντίστροφα (pulse to wave conversion). 

 

    Το μοντέλο του «τυπικού» νευρώνα προέκυψε  τη δεκαετία του 1960 από μελέτες 

στον κινητικό νευρώνα & στον γιγαντιαίο άξονα του καλαμαριού logico forbesi, 
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διατυπώθηκε δε στη πληρέστερη μορφή του από τον Eccles. Στην πραγματικότητα 

υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία νευρώνων, όμως λίγα είναι τα ποιοτικά & ποσοτικά 

χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τα άλλα κύτταρα. Ο «τυπικός» 

νευρώνας όντας ένα ορθό, δυναμικό & επεκτάσιμο κυτταρικό μοντέλο αποτελεί τη 

βάση κάθε προσπάθειας περιγραφής του νευρικού συστήματος (σχ.1). 

Σχ.1:[από ιστοσελίδα:  http://www.nia.nih.gov] 

       Όπως διακρίνεται, ο 

«τυπικός» νευρώνας στο 

διπλανό σχήμα, αποτελείται 

από τρία κύρια τμήματα 

καθώς & τα μορφώματα  

σύνδεσης του με τους 

άλλους νευρώνες : α) το 

σώμα του νευρώνα (neuron),   

β) τους δεντρίτες (dendrites),  

γ)το  νευροάξονα         (axon) 

,δ) τις συνάψεις που 

συνδέουν τον νευρώνα με 

τους γειτονικούς (synapse - 

μεγέθυνση του λευκού 

τετραγώνου).       

   

     Το σώμα του νευρώνα ή 

περικάρυο, περιέχει τον 

πυρήνα του κυττάρου & όλα 

τα απαραίτητα κυτταρικά 

οργανίδια για τη λειτουργία 

του. Δεν εντοπίζεται όμως 

κατεξοχήν σε αυτόν η 

λειτουργία της ανταλλαγής σημάτων. 

 

     Οι δεντρίτες αποτελούν την κατεξοχήν περιοχή όπου ο νευρώνας δέχεται 

ηλεκτρικά σήματα από άλλους νευρώνες, είναι πολυάριθμοι & σχετικά μικρού 

μήκους (έως 2mm). 

 

     Ο νευροάξονας αποτελεί την πύλη εξόδου του νευρώνα. Ομοιάζει με μια 

μακρόστενη κλωστή ,που με τις διακλαδώσεις του μπορεί να φτάσει το ένα μέτρο 

μήκος. Στέλνει σήματα σε άλλους νευρώνες, υπό μορφή ηλεκτρικών παλμών 

σταθερού πλάτους αλλά μεταβλητής συχνότητας. 

 

     Οι συνάψεις διακρίνονται σε χημικές & ηλεκτρικές:  

     Χημικές συνάψεις είναι τα σημεία όπου ενώνονται οι διακλαδώσεις του 

νευροάξονα του νευρώνα με τους δενδρίτες άλλων νευρώνων. Συγκεκριμένα οι 

διακλαδώσεις του νευροάξονα απολήγουν σε ένα μόρφωμα που λέγεται συναπτικό 

κομβίο (πάνω δεξιά στο μεγεθυμένο τετράγωνο), το οποίο αποτελεί τη θέση της 

λειτουργικής επαφής ανάμεσα σε δυο νευρώνες & όχι μόνο (σχ.1). Η περιοχή 

ανάμεσα στο μόρφωμα αυτό & την απέναντι κυτταρική επιφάνεια έχει πλάτος γύρω 

στα 200
Α
 & ονομάζεται συναπτική σχισμή (synaptic cleft). Ο νευρώνας που εκφύει το 

συναπτικό κομβίο ονομάζεται προσυναπτικός, ενώ εκείνος στον οποίο προσκολλάται 
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ονομάζεται μετασυναπτικός. Τα συναπτικά κομβία μπορούν να συνδέονται & με 

άλλα κύτταρα (π.χ. εκκριτικά, μυϊκά κτλ.). Ο μέσος όρος των συναπτικών κομβίων 

ανά νευρώνα κυμαίνεται μεταξύ 80 & 140, ενώ μπορεί να είναι & μεγαλύτερος 

ανάλογα με τον τύπο & την προέλευση του νευρικού κυττάρου (π.χ. 10
5
 στα κύτταρα 

Purkinje της παρεγκεφαλίδας). Ο μηχανισμός της χημικής συναπτικής μετάδοσης θα 

αναπτυχθεί στη συνέχεια.  

 

     Στις ηλεκτρικές συνάψεις έχουμε την απλή σύζευξη & συνένωση δυο μεμβρανών 

στην περιοχή των δενδριτών δυο γειτονικών νευρώνων, οπότε σχηματίζεται ένα 

«γιγαντιαίο νευρωνικό κύτταρο». (Σχ.2) 

(http://www.mind.ilstu.edu/curriculum/neurons_intro/flash_synapses.php?modGUI=232&compGUI=1827&itemGUI=3157) 

 Σχ.2 

     Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι νευρώνες αποτελούν μόνο το 10% του συνολικού 

αριθμού των εγκεφαλικών κυττάρων, ενώ η τεράστια πλειοψηφία αποτελείται από τα 

λεγόμενα νευρογλοιακά κύτταρα. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τον εγκεφαλικό 

ιστό σαν ένα νευρωνικό δίχτυ μέσα σε μια μεγάλη νευρογλοιακή «δεξαμενή». 

Μεταξύ των νευρικών & των νευρογλοιακών κυττάρων υπάρχει μεταβολικός 

συντονισμός & ο φυσιολογικός ρόλος των τελευταίων είναι τριπλός: α)περιορίζουν 

την επαφή των νευρώνων μόνο στις συνάψεις, β)ρυθμίζουν το φυσικοχημικό 

περιβάλλον των νευρώνων (π.χ. με απομάκρυνση περίσσειας νευροδιαβιβαστών, 

ιόντων καλίου κτλ.), γ) απομακρύνουν υπολείμματα κατεστραμμένων 

νευρώνων(φαγοκυττάρωση) & συμβάλλουν στις μακροχρόνιες μεταβολές του 

(ωρίμανση, γήρανση κτλ.). 

 

    Ο εγκεφαλικός ιστός καταναλώνει γύρω στο 15% της παραγόμενης από τον 

ανθρώπινο μεταβολισμό ενέργειας ,ενώ το βάρος του είναι δυσανάλογα μικρό, μόλις 

το 2% του σωματικού βάρους. Αυτή η μεγάλη ενεργειακή απαίτηση είναι συνέπεια 

του δυναμικού & αποκλειστικού ρόλου των νευρώνων στη ανάλυση, μετάδοση & 

αποθήκευση των πληροφοριών. Υπολογίζετε ότι τα 2/3 του βάρους ενός νευρώνα 

αντιστοιχούν στα 1500 κατά μέσο όρο μιτοχόνδρια που περιέχει(τα μιτοχόνδρια είναι 

ο βασικός ενεργειακός μηχανισμός των κύτταρων). Άλλωστε αυτό καταδεικνύει & η 

υψηλή κατανάλωση του οξυγόνου από τον εγκεφαλικό ιστό που είναι της τάξης των 

26,3mm
3 

Ο2/mg ξηρού βάρους ιστού/hour, σε αντίθεση με άλλους ιστούς όπως π.χ. 

αυτός του πνεύμονα με 8,6 mm
3 

Ο2/mg ξηρού βάρους ιστού/hour.(Γ.Ρ.) 

http://www.mind.ilstu.edu/curriculum/neurons_intro/flash_synapses.php?modGUI=232&compGUI=1827&itemGUI=3157
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1.2 Συνάψεις & η λειτουργία της συναπτικής μετάδοσης. 

 

     Μέσω των συνάψεων προωθείται το δυναμικό δράσης στο επόμενο κύτταρο. 

     Σε μια χημική σύναψη (Σχ.3), η άφιξη της διέγερσης στο νευροαξονικό τελικό 

άκρο, ενεργοποιεί τα συναπτικά κομβία & συνεπάγεται την απελευθέρωση ενός 

νευροδιαβιβαστή από τα συναπτικά κυστίδια (διαμέτρου 50nm) στην περιοχή της 

συναπτικής σχισμής. Το αποτέλεσμα είναι η διέγερση (εκπόλωση) ή η αναστολή 

(υπερπόλωση) της μεμβράνης του μετασυναπτικού νευρώνα που καλείται στο σημείο 

εκείνο υποσυναπτική. Η συχνή χρήση μιας σύναψης μπορεί να τροποποιήσει την 

αποδοτικότητα της, αυξάνοντας την αξιοπιστία της μετάδοσης, δίνοντας την ιδιότητα 

της πλαστικότητας στη σύναψη & συμβάλλοντας έτσι στις λειτουργίες της μνήμης & 

της μάθησης.  
[αριστερή εικ. από ιστοσελίδα:  http://www.nia.nih.gov,] 

 

Σχ.3 [προέλευση δεξιάς εικ. : ομοίως με σχ.2 από προηγ. σελ.]  

    Στις ηλεκτρικές συνάψεις έχουμε την απλή σύζευξη & συνένωση δυο μεμβρανών 

στην περιοχή των δενδριτών δυο γειτονικών νευρώνων, η μετάδοση του συναπτικού 

δυναμικού προκαλεί το σύγχρονο συναπτικό δυναμικό στην άλλη μεμβράνη.(Σχ.4). 

 

 

Σχ.4[προέλευση  εικ. : ομοίως με σχ.2] 

 

http://www.nia.nih.gov/
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    Το ποσοστό της ηλεκτρικής δραστηριότητας που μεταδίδεται τελικά στον δενδρίτη 

λέγεται συναπτικό βάρος. Οι δε συνάψεις διακρίνονται σε ενισχυτικές & ανασταλτικές 

ανάλογα με το εάν το φορτίο που εκλύεται από τη σύναψη ερεθίζει το νευρώνα προς το να 
παράγει παλμούς με μεγαλύτερη συχνότητα ή αν αντίθετα τον καταστέλλει 

εμποδίζοντας τον να παράγει παλμούς. Έτσι κάθε νευρώνας συλλέγει όλο το 

ηλεκτρικό φορτίο που δέχεται από κάθε σύναψη στους δενδρίτες του ζυγίζοντας το 

εισερχόμενο φορτίο με το αντίστοιχο συναπτικό βάρος. Όσο πιο ισχυρή είναι η 

συναπτική ζεύξη τόσο πιο πολύ έντονα συμμετέχει το συγκεκριμένο φορτίο εισόδου 

στο συνολικό αθροιζόμενο φορτίο. Εάν δε το άθροισμα αυτό ξεπερνάει κάποιο 

κατώφλι τότε ο άξονας του νευρώνα αρχίζει να παράγει ηλεκτρικούς παλμούς με 

μεγάλη συχνότητα & τότε λέμε ότι ο νευρώνας πυροβολεί (fires).Αν όμως το φορτίο 

δεν περνάει το όριο αυτό τότε ο νευρώνας παράγει πολύ αραιά παλμούς σε τυχαίες 

στιγμές οπότε λέμε ότι ο νευρώνας είναι αδρανής. Κάθε παλμός (εκπυρσοκρότηση) 

έχει συγκεκριμένο χρονικό πλάτος tp & μετά από κάθε παλμό ο νευρώνας χρειάζεται 

ένα ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης tr. Για αυτό ο μέγιστος ρυθμός παλμών δεν ξεπερνάει 

το όριο Firing frequency < 1/(tp+tr). Τελικά οι παλμοί που παράγονται ταξιδεύουν 

κατά μήκος του άξονα του νευρώνα & τροφοδοτούν τους άλλους νευρώνες με τους 

οποίους συνδέεται αυτός. [Διαμαντάρας Κ., 2007] 

 

1.3 Συναπτικές Ιδιότητες 

 

    Η λειτουργία της συναπτικής διεγέρσεως διακρίνεται από κάποιες ιδιότητες, που 

καλούνται συναπτικές ιδιότητες & είναι οι ακόλουθες τέσσερεις (Γ.Ρ.): 

α. Συναπτικό διάλειμμα. Για την πραγματοποίηση της συναπτικής μετάδοσης σε μια 

χημική σύναψη απαιτείται η διάχυση των διαφόρων ηλεκτροχημικών ουσιών στη 

συναπτική σχισμή αυτή η μεταφορά απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα που έχει 

υπολογιστεί & είναι περίπου 0,5msec. 

β. Ορθόδρομη Μετάδοση. Η ηλεκτροχημικές αυτές βιολογικές ουσίες εκλύονται 

αποκλειστικά από τον προσυναπτικό νευρώνα όπου είναι αποθηκευμένες προς τον 

μετασυναπτικό νευρώνα & αποκλείεται  αντίστροφη μεταφορά τους από το 

μετασυναπτικό προς τον προσυναπτικό & επομένως η αντίστροφη πορεία της 

συναπτικής μετάδοσης του ηλεκτρικού παλμού. 

γ. Συναπτικός Κάματος. Όταν ο προσυναπτικός νευρώνας δέχεται συνεχή 

ερεθίσματα, ενδέχεται να συμβεί εξάντληση της αποθηκευμένης διαβιβαστικής 

ουσίας, με αποτέλεσμα την ελάττωση της συχνότητας παραγωγής συναπτικών 

ώσεων. 

δ. Συναπτική Διευκόλυνση (facilitation). Εμφανίζεται σε συνάψεις του ΚΝΣ & του 

Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ). Υφίσταται όταν έχουμε αλλεπάλληλες 

προσυναπτικές ώσεις προς τον μετασυναπτικό νευρώνα με αποτέλεσμα την 

ενεργοποίηση του. Το φαινόμενο αποτελεί μια πρωτογενή μορφή «μάθησης». 

   

   Όσο αφορά στην  καλή λειτουργία της σύναψης, αυτή εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, μεταξύ των οποίων βασικοί είναι η επαρκής παροχή οξυγόνου & η 

διατήρηση σταθερού περισυναπτικού pH. Μικρή αναστολή της παροχής οξυγόνου 

στον εγκέφαλο προκαλεί βαρύτατες εγκεφαλικές διαταραχές. Ενώ η οξέωση (πτώση 

του pH) ελαττώνει την συναπτική λειτουργία & αλκάλωση (αύξηση του pH) την 

αυξάνει. Τέλος διάφορες ουσίες μπορούν να έχουν σημαντική δράση όπως τοπικά 

αναισθητικά που προκαλούν συναπτική αναστολή, ενώ ουσίες όπως η καφεΐνη , η 

θεοφυλλίνη & η στρυχνίνη αυξάνουν την διεγερσιμότητα της σύναψης. 



 
 

8 
 

1.4 Νευρωνικά Δίκτυα 

 

Οι νευρώνες μεταδίδοντας ο ένας προς τον άλλον ηλεκτρικά σήματα δημιουργούν 

δίκτυα, τα ονομαζόμενα νευρωνικά δίκτυα (σχ.5). 

 

 
Σχ.5 [προέλευση  εικ. : ομοίως με σχ.2] 

    Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού νευρώνων (υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο μόνο ο 

εγκεφαλικός φλοιός φέρει 10
11

 νευρώνες) & του μεγάλου αριθμού των  συνάψεων 

του καθενός (περί της 10
3
 ανά νευρώνα), το αποτέλεσμα των συνολικών συνάψεων 

διαμορφώνεται στις 10
14

 συνάψεις μόνο στον εγκεφαλικό φλοιό. Πρόκειται για ένα 

δίκτυο «άπειρης» πολυπλοκότητας & εάν συνυπολογιστεί ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί 

με ταχύτητα περίπου 100Hz, τότε προκύπτει ότι η υπολογιστική ταχύτητα του είναι 

10
16

 ενεργές συνάψεις ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η εκπληκτική ταχύτητα είναι 

αποτέλεσμα της ικανότητας λειτουργίας του εγκεφάλου παράλληλα.  

 

    Ένα πραγματικό νευρωνικό  δίκτυο (ΠΝΔ) που ο αριθμός των νευρώνων του 

ξεπεράσει τους 3 - 7 &  εξοπλιστεί με αισθητικές & κινητικές συσκευές, τότε 

εμφανίζει ευέλικτη συμπεριφορά προσαρμογής. 

 

    Η τοπολογική οργάνωση ενός τέτοιου δικτύου, είναι δυνατό να απεικονιστεί με ένα 

σύστημα γραμμών που αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά κανάλια μετάδοσης σημάτων. 

Υπάρχουν έξη βασικές διατάξεις νευρωνικών κυκλωμάτων για τη διακίνηση 

πληροφοριών: 

1.Διατάξεις σύγκλισης, στις οποίες οι άξονες δυο οι περισσοτέρων νευρώνων, 

καταλήγουν στους δενδρίτες & στο σώμα ενός νευρώνα(α). 

2.Διατάξεις απόκλισης, όπου ο άξονα ενός νευρώνα, καταλήγει σε δυο ή 

περισσότερους νευρώνες(β). 

3. Διατάξεις Γραμμικής Μετάδοσης, όπου η έξοδος ενός νευρώνα μεταδίδεται στο 

επόμενο & η έξοδος του επόμενου σε έναν άλλο & ούτω κάθε εξής.(γ) 

4. Διατάξεις Παράλληλης Μετάδοσης, όπου δυο οι περισσότεροι νευρώνες, δέχονται 

είσοδο από μια άλλη ομάδα νευρώνων & μεταδίδουν παράλληλα σε κάποιον άλλο 

νευρώνα(δ). 

5. Διατάξεις Προώθησης, όπου ένας νευρώνας δεν τροφοδοτεί την  έξοδο στον εαυτό 

του. Τα κανάλια αυτά θεωρούνται «προωθητικά», (α)-(δ). 
 

 
(α)               (β)                  (γ)                     (δ)  

Σχ. 6 
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      6.Διατάξεις Παλίνδρομης Ρύθμισης, όπου η έξοδος ενός νευρώνα προωθείται 

διαμέσου κάποιου καναλιού (ή συστήματος καναλιών) στην είσοδο του, με 

αποτέλεσμα να σχηματίζονται βρόχοι ανατροφοδότησης.(ε) - (θ). Τα κανάλια που 

σχηματίζονται έτσι μπορεί να είναι διεγερτικά (+) ή ανασταλτικά (-). Επίσης στην 

περίπτωση (ε) μπορεί να έχουμε έναν αυτοδιεγερτικό ή ένα αυτοανασταλτικό 

νευρώνα αντιστοίχως. Στην περίπτωση (η) έχουμε δυο νευρώνες που η έξοδος του 

καθενός αποτελεί είσοδο για τον άλλο, σχηματίζοντας έναν βρόχο ανατροφοδότησης 

(feedback loop). Εάν δε ο ένας είναι διεγερτικός & ο άλλος ανασταλτικός όπως στο 

(θ), τότε έχουμε αρνητική ανατροφοδότηση.  
 

 
(ε)           (ζ)              (η)              (θ) 

 

 
1.5 Από το Βιολογικό στον Τεχνητό Νευρώνα των McCullock &Pitts. 

 

         Εμπνευσμένοι από τον φυσιολογικό νευρώνα οι McCullock & Pitts, 

αναπτύσσουν για πρώτη φορά ένα απλοποιημένο τεχνητό μοντέλο του το έτος 1943. 

Το μοντέλο αυτό φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

 

 

Σχ. 7[από Ζαπράνη, Ελ. Βιβλ., (2)] 

 

        Σε αντιστοιχία με τα ηλεκτρικά σήματα των συνάψεων στους φυσιολογικούς 

νευρώνες, εδώ ο τεχνητός νευρώνας δέχεται τις εισόδους in1,in2 ,……,inm οι οποίες 

παίρνουν τις τιμές 0 & 1, αναλόγως με την απουσία ή την παρουσία αντιστοίχως,  

ενός παλμού εισόδου τη χρονική στιγμή t. Το σήμα εξόδου (ή κατά αντιστοιχία με το 

φυσιολογικό νευρώνα, ο ηλεκτρικός παλμός), καθορίζεται από τον παρακάτω 

μαθηματικό κανόνα:  
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Out(t+1)      = {           (1). 

 

      Όπου t=1,2,3,…. είναι οι διακριτές χρονικές στιγμές & wi είναι τα βάρη των 

εισόδων (συναπτικά βάρη στο βιολογικό νευρώνα βλ. προηγούμενες παραγράφους). 

Ακόμα μεταξύ των χρονικών στιγμών t & t+1, μεσολαβεί μια χρονική περίοδος 

(διακριτός χρόνος λειτουργίας). Η τιμή Τ είναι η τιμή κατωφλίου του τεχνητού 

νευρώνα, ή αλλιώς η απαραίτητη τιμή για να «εκπυρσοκροτήσει» αυτός δίνοντας 

τιμή 1. Τα βάρη παίρνουν την τιμή +1 για τις διεγερτικές συνάψεις & την τιμή -1 για 

τις κατασταλτικές. 

 

       Ο τεχνητός νευρώνας των McCullock – Pitts παρά την εξαιρετικά απλή του 

σχεδίαση διαθέτει πολύ σημαντικές υπολογιστικές δυνατότητες, όντας σε θέση να 

υλοποιεί τις βασικές λογικές πύλες ( ΝΟΤ, ΟR & AND) της άλγεβρας Bool, 

διαμορφώνοντας κατάλληλα τις τιμές βαρών & της τιμής κατωφλίου. Ως γνωστών 

βέβαια με το συνδυασμό των πράξεων OR & NOT ή των πράξεων ΝΟΤ & AND, 

μπορεί να υλοποιηθεί οποιοδήποτε λογικό κύκλωμα. Επίσης η ιδιότητα του νευρώνα 

για καθυστέρηση μιας χρονικής περιόδου(t  –  t+1), δίνει τη δυνατότητα κατασκευής 

συριακών ψηφιακών κυκλωμάτων. 

 

    Ένας νευρώνας  McCullock – Pitts επίσης είναι σε θέση να συμπεριφερθεί ως 

καταχωρητής (register), αποθηκεύοντας την είσοδο για το χρονικό διάστημα ανάμεσα 

σε δυο χρονικές στιγμές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έναν νευρώνα που φέρει 

μοναχά μια είσοδο, βάρος σύνδεσης ίσο με την μονάδα & τιμή κατωφλίου επίσης ίση 

με τη μονάδα, οπότε η έξοδος θα διαμορφώνεται σε Out(t+1) = in(t). Με τη χρήση 

μιας σύνδεσης ανατροφοδότησης (με βάρος 1) μπορεί να δημιουργηθεί ένα κύτταρο 

μνήμης, διατηρώντας την έξοδο του νευρώνα ακόμα και όταν οι είσοδοι απουσιάζουν 

επ’ αόριστο σταθερή & ίση με την αρχική είσοδο.(Βλ. σχήμα): 

 

 

   Είσοδος διέγερσης 1 

 1 

 Out(t+1)=in(t)=Out(t + ) 

Είσοδος καταστολής  

 -1                  

Σχ. 8                                              

     Ο νευρώνας των McCullock & Pitts δίνει την δυνατότητα κατασκευής σύνθετων 

ψηφιακών κυκλωμάτων, ωστόσο στη εποχή που παρουσιάστηκε δεν υπήρχε η 

τεχνολογία ανάπτυξης ηλεκτρονικών ψηφιακών κυκλωμάτων. Η πραγματική του 

αξία, ήταν αποτέλεσμα της διαφαινόμενης υπολογιστικής ισχύος των συστημάτων 

διασυνδεδεμένων τεχνητών νευρώνων, όταν αυτά βρίσκονται υπό εμπειρική μάθηση.( 

Ζαπράνης Α., 2005) 

1

1

1, ( )

0, ( )

m

i i

i

m

i i

i

w in t T

w in t T





 

 





Τ=1 



 
 

11 
 

 

    Παρά τα κοινά σημεία με το βιολογικό νευρώνα, ο νευρώνας των McCullock & 

Pitts, υπεραπλουστεύει τη λειτουργία του βιολογικού προτύπου, γεγονός που στενεύει 

τα όρια των δυνατοτήτων του ως υπολογιστικού μοντέλου. Ποίο συγκεκριμένα 

παρουσιάζονται οι ακόλουθες απλοποιήσεις: Οι είσοδοι είναι μόνο δυαδικές (0 ή 1). 

Προβλέπει διακριτό χρόνο λειτουργίας & ταυτόχρονη λειτουργία όλων των 

νευρώνων σε συνθετότερες δομές δικτύων νευρώνων. Οι τιμές κατωφλίου & τα βάρη 

των συνάψεων – συνδέσεων είναι σταθερές & οι νευρώνες δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους εκτός από τη ροή του σήματος από τον ένα στον άλλο. 

 

    Με το πέρασμα του χρόνου νέες έρευνες επέτρεψαν την ανάπτυξη συνθετότερων 

τεχνητών νευρώνων & δικτύων, εμπνευσμένων από την ιεραρχία των επιπέδων 

οργάνωσης του εγκεφάλου. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνουμε τα επίπεδα αυτής της 

οργάνωσης, όπως προκύπτει από την λεπτομερή ανάλυση των τοπικών περιοχών του 

εγκεφάλου (Shephered & Koch, 1990 από [Simon Haykin, 2010]). Η λεπτομερής 

περιγραφή αυτής της ιεραρχικής οργάνωσης ξεφεύγει από τους σκοπούς της 

παρούσας μελέτης. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή  της τεχνολογίας των ΤΝΔ 

γίνεται στην παράγραφο που ακολουθεί. 

 
Κεντρικό νευρικό σύστημα 

Κυκλώματα διασύνδεσης 

περιοχών 

Τοπικά κυκλώματα 

Νευρώνες 

Δενδριτικά δένδρα 

Νευρωνικά μικροκυκλώματα 

Συνάψεις 

Μόρια 

                                                                  Σχ. 9 

 

  

1.6 Ιστορική Αναδρομή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ). 

 

     Στις αρχές της δεκαετίας του 1940 γίνονται οι πρώτες επιστημονικές προσπάθειες 

για την ανάπτυξη τεχνητών νευρωνικών δικτύων, εμπνευσμένες από τις ιδιότητες των 

φυσιολογικών νευρωνικών δικτύων, που περιγράφηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους. Στη συνέχεια παρατίθεται ένα σύντομο ιστορικό με τις χρονιές 

ορόσημα στην έρευνα γύρω από τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, ( Ζαπράνης Α., 2005): 

 

-1943 : Οι McCullock & Pitts παρουσιάζουν τη χρονιά αυτή ένα απλοποιημένο 

μοντέλο τεχνητού νευρώνα (περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο), το 

οποίο είναι σε θέση να εκτελεί λογικές πράξεις. Ωστόσο η τεχνολογία της εποχής δεν 

ήταν σε θέση να υλοποιήσει το μοντέλο του τ. νευρώνα σε μορφή ηλεκτρονικού 

κυκλώματος & για το λόγο αυτό, από τεχνολογικής απόψεως δεν υπήρξε κάτι 

σημαντικό για την εποχή του. Παρόλα αυτά όμως, έθεσε το θεωρητικό «θεμέλιο 

λίθο» για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στον τομέα των τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων. 
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-1949 : Ο Donald Hebb υποστηρίζει πως η πληροφορία είναι δυνατό να αποθηκευτεί 

εντός των συνδέσεων του δικτύου & πρώτος παρουσιάζει ένα κανόνα μάθησης 

(learning rule) για την μεταβολή των βαρών των συνδέσεων σ’ αυτό. (κανόνας 

μάθησης Hebb - Hebbian learning rule). 

 

-Αρχές δεκαετίες 1950 : Δοκιμάζονται οι πρώτοι «νεύρο-υπολογιστές». Είναι σε 

θέση να μεταβάλλουν τα βάρη των συνδέσεων τους με αυτόματο τρόπο (Minsky, 

1954). 

 

-1959 : Εφευρίσκεται το Perceptron από τον  Frank Rosenblatt, το οποίο είναι σε 

θέση εκπαιδευόμενο & μεταβάλλοντας τα βάρη των συνδέσεων του, να ταξινομεί σε 

ομάδες συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο Perceptron έχουν τη βάση τους & οι 

σύγχρονοι αλγόριθμοι μάθησης μηχανής. 

 

-Αρχές δεκαετίας 1960 : Παρουσιάζεται ο κανόνας μάθησης του «ελαχίστου μέσου 

τετραγώνου του σφάλματος», που είναι επίσης γνωστός & ως κανόνας δέλτα (από 

τους Widrow & Hoff, επίσης αναλύεται διεξοδικά στη συνέχεια). Ο κανόνας Δέλτα 

αποτελεί μια γενίκευση του κανόνα μάθησης του Perceptron & εφαρμόζεται σε μια 

συσκευή  που εφευρίσκεται επίσης για πρώτη φορά, το λεγόμενο 

ADALINE(ADAptive LINEar combiner) & της επέκτασης του, του 

MADALINE(Many ADALINEs), για εφαρμογές που αφορούσαν σε ταξινόμηση, 

πρόβλεψη καιρού & αυτόματο έλεγχο.  

 

-1965 : Ο Nils Nilson σε μονογραφία επάνω στις μηχανές με δυνατότητες μάθησης, 

συνοψίζει τις επιστημονικές εξελίξεις της περιόδου & ενώ οι στρωματοποιημένες 

αρχιτεκτονικές δικτύων ήταν ήδη γνωστές, οι αναποτελεσματικές διαδικασίες 

μάθησης, δεν επέτρεπαν στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης να περάσει από το 

στάδιο της «εφηβείας» στο στάδιο της ωρίμανσης. 

 

-1969 : Οι Minsky & Papert εκδίδουν το βιβλίο τους «Perceptron». Σ’ αυτό 

καταδείχτηκαν τα προβλήματα & οι περιορισμοί  των μοντέλων τύπου perceptron με 

συνέπεια η παγκόσμια έρευνα γύρω από τα νευρωνικά δίκτυα να υποστεί καθίζηση. 

Η χρηματοδότηση διακόπτετε & ταυτόχρονα μειώνεται δραματικά ο αριθμός των 

ερευνητών που ασχολείται με το θέμα. Οι ερευνητές διεθνούς επιπέδου, που 

συνεχίζουν την ενασχόληση τους με τα ΤΝΔ, από το 1969 μέχρι & το 1984, δεν είναι 

παρά ελάχιστοι: 

 

-Sun-Ichi Amari Ιάπωνας ερευνητής μελετά συστηματικά τη θεωρία μάθησης & τη 

σχετική μαθηματική θεωρία (βλέπε σχετικές δημοσιεύσεις: Amari, 1972, 1977, στο 

βιβλ. Χρ/οικονομικη & Νευρωνικά Συστήματα Αχ. Ζαπράνης) 

-Kunihico Fukushima επίσης Ιάπωνας αναπτύσσει τα  neocognitrons, που αποτελούν 

νέα ομάδα αρχιτεκτονικής νευρωνικών δικτύων κατάλληλων για οπτική αναγνώριση 

σχηματισμών (βλ. σχετ. δημ/σεις : Fukushima,1980, στο παραπάνω βιβλ.). 

 

-Tuevo Kohonen (βλ.σχετ.:Τ.Kohonen 1977,1982,1984,1988, παρ.βιβλ) από 

Φιλανδία & James Anderson  από ΗΠΑ (Anderson,1977,ομοίως), ασχολούνται με 

την έρευνα που αφορά τα δίκτυα τύπου associative memory. Ο Kohonen αναπτύσσει 

ακόμα τα νευρωνικά δίκτυα μη επιτηρούμενης μάθησης, που είναι γνωστά με το 

όνομα Kohonen maps(1982). Τέλος οι Stephen Grossberg & Gail Carpenter 
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υιοθέτησαν  διαφορετικές αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων & εφεύραν τη θεωρία 

δικτύων τύπου adaptive resonance (Grossberg, 1974,1982). 

 

-Αρχές δεκαετίας 1980: Αρχίζει ουσιαστικά η περίοδος ανάκαμψης της έρευνας 

γύρω από τα νευρωνικά δίκτυα, με τον John Hopfield να αναπτύσσει τη θεωρητική 

βάση των δικτύων ανατροφοδότησης (recurrent networks), αυξάνοντας σημαντικά τις 

δυνητικές εφαρμογές των ΤΝΔ. 

 

-1986: Ουσιαστική ώθηση στην έρευνα των νευρωνικών δικτύων δίνει το δίτομο έργο 

των  Rumelhart & McClelland (1986) (βλ.σχ/κη βιβλ/φια από το βιβλ) με την 

ονομασία: Parralel Distributed Processing, όπου εισάγονται νέες έννοιες & ο 

σημαντικότατος αλγόριθμος της οπισθοδιάδοσης (backpropagation), που 

σηματοδότησε μια νέα εποχή (& σημείο καμπής) στην πρόοδο των νευρωνικών 

δικτύων συνεχιζόμενη ως τις μέρες μας. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι, ο Paul 

Werbos από το 1974 (βιβλ/φια από βιβλ.) είχε ήδη διατυπώσει το μαθηματικό πλαίσιο 

της οπισθοδιάδοσης, μια ανακάλυψη που ωστόσο πέρασε απαρατήρητη για αρκετές 

δεκαετίες. 

 

     Αμέσως μετά την έκδοση του παραπάνω βιβλίου ένας μεγάλος αριθμός 

ερευνητικών προγραμμάτων μπαίνει σε χρηματοδότηση & ποικίλες εφαρμογές των 

νευρωνικών δικτύων παίρνουν «σάρκα & οστά»: από την πρόβλεψη χρονολογικών 

σειρών στα οικονομικά μέχρι σημαντικότατες ιατρικές εφαρμογές. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των εφαρμογών  αναπτύσσεται με τη βοήθεια νευρωνικών δικτύων 

οπισθοδιάδοσης. Μια σημαντική θεωρητική βιβλιογραφία της εποχής αφορά στη 

προσεγγιστική ικανότητα των δικτύων τύπου Perceptron & στη στατιστική συνέπεια 

αυτών. Έτσι τα έτη: 

 

-1988, 1989 & 1990 οι White, Hornik , Stinchombe(βλ.βιβλ/φια από βιβλ) έδειξαν 

ότι τα δίκτυα τύπου radial basis & τα στρωματοποιημένα δίκτυα τύπου perceptron 

έχουν την δυνατότητα προσέγγισης οιασδήποτε συναρτήσεως (universal 

approximators). Ενώ το 1989 ο White & το 1992 οι Geman, Bienenstock &  Doursat 

(βλ.βιβλ από βιβλ), απόδειξαν πως τα στρωματοποιημένα δίκτυα τύπου Perceptron 

είναι στατιστικά συνεπείς εκτιμητές. Μια εποπτική παρουσίαση των παραπάνω 

ορόσημων φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: 
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Κεφάλαιο 2
ο
  

 

Συστήματα Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας – 

Perceptron, ADALINE, MLP 
  

 2.1 Τεχνητή Νοημοσύνη &  Συστήματα ΠΚΕ 

 

       Ο ανθρώπινος εγκέφαλος όπως διαπιστώσαμε στις πρώτες παραγράφους 

διακρίνεται για τα υπερ - πολύπλοκα νευρωνικά του δίκτυα, τα οποία τον καθιστούν 

ικανό να επιτελεί πολύπλοκες λειτουργίες η συνισταμένη των οπoίων είναι η νόηση ή 

αλλιώς καλούμενη νοημοσύνη. Τέτοιες λειτουργίες είναι & οι ακόλουθες: 

 

 Διάκριση & αναγνώριση εικόνων (αντικειμένων, προσώπων, φαινομένων 

κτλ.). 

 Διάκριση & αναγνώριση ήχων. 

 Κατανόηση φωνής & παραγωγή γλώσσας. 

 Προσανατολισμός & αυτόνομη πλοήγηση στο χώρο. 

 Λήψη αποφάσεων σε σύνθετα προβλήματα. 

 Ανάπτυξη στρατηγικών σε προβλήματα & επιλογή της καλύτερης 

χρησιμοποιώντας κριτήρια κόστους. 

 Η ανάπτυξη της λογικής, των επιχειρημάτων & της συνεπαγωγής. 

 Μάθηση & προσαρμογή σε νέες συνθήκες κτλ. 

 

     Η τελευταία ικανότητα για μάθηση είναι η πλέον σημαντική ιδιότητα που έχει ο 

εγκέφαλός & γενικά τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα & θεωρείται το κλειδί της 

νοημοσύνης. Όλες οι άλλες λειτουργίες που περιγράφηκαν αποτελούν συνέπειες της 

λειτουργίας της μαθήσεως, αφού μαθαίνονται κατά τη διάρκεια του βίου & δεν 

προκύπτουν εκ γενετής (π.χ. μάθηση της γλώσσας, των διαφόρων εικόνων, 

προσώπων, φαινομένων κτλ.). 

 

    Η Τεχνητή Νοημοσύνη(ΤΝ) είναι η επιστήμη που αποσκοπεί στη ανάπτυξη 

συστημάτων που μιμούνται τις λειτουργίες αυτές του εγκεφάλου & θεμελιωδώς 

επομένως την δυνατότητα του για μάθηση. 

 

    Βασική αρχή της ΤΝ είναι η ύπαρξη ενός υλικού στρώματος πάνω στο οποίο 

εκτελούνται όλες οι παραπάνω λειτουργίες. Το υλικό αυτό στον άνθρωπο & τα ζώα 

είναι οι βιολογικοί νευρώνες & οι βιολογικές δομές που περιγράφηκαν στις πρώτες 

παραγράφους. 

 

    Έτσι το αντικείμενο μελέτης της ΤΝ έχει δυο πλευρές: 

1
η
 Ανάπτυξη υλικού που μπορεί να υποστηρίξει τις παραπάνω λειτουργίες, χωρίς 

κατά ανάγκη να μιμείται τους νευρώνες στη δομή & τη λειτουργία τους, με απόλυτα 

πιστό τρόπο. Τα ημιαγωγά στοιχεία & τα τρανζίστορ που αποτελούν υλικό των 

σύγχρονων υπολογιστών είναι τέτοια υλικό. 

2
η
 Εύρεση κατάλληλων αλγορίθμων που θα είναι  σε θέση να μιμούνται αυτές τις 

λειτουργίες,  κάνοντας  αναγνώριση  εικόνων, γλώσσας, ήχων κτλ. & τελικά 

επομένως, θα δίνουν στο παραπάνω υλικό τις ιδιότητες της μνήμης, θα είναι 
αυτοπροσαρμόσιμοι σε νέες καταστάσεις & σε άγνωστα περιβάλλοντα & θα μαθαίνουν από 

τη εμπειρία τους. 



 
 

15 
 

     Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα(ΤΝΔ) είναι μοντέλα που ομοιώνουν τόσο την 

δομή όσο & τη λειτουργία των βιολογικών νευρωνικών δικτύων(κάτι που 

διαπιστώσαμε στο προηγούμενο κεφ.). Το αντικείμενο της επιστήμης των ΤΝΔ, ενός 

κλάδου της ΤΝ, είναι εύρεση αλγορίθμων που μιμούνται τις λειτουργίες αυτές των 

βιολογικών νευρώνων.  

 

     Στις μέρες μας πλέον ο τεχνητός νευρώνας των McCullock & Pitts δείχνει 

υπερβολικά απλός, ωστόσο εάν & έχουν αναπτυχθεί πολλά είδη τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων, ποικίλης πολυπλοκότητας, όλα διατηρούν μια κοινή 

συνισταμένη: είναι όλα συστήματα παράλληλης κατανεμημένης επεξεργασίας  

(ΣΠΚΕ). Η διαχείριση - επεξεργασία της πληροφορίας στα ΣΠΚΕ κατανέμεται σε 

πολλαπλές υπολογιστικές μονάδες (νευρώνες), με την κωδικοποίηση της από τα 

ΣΠΚΕ να πραγματοποιείται δια μέσου του συνόλου των αλληλεπιδράσεων των 

νευρώνων. Ενώ όπως δηλώνει ο όρος, η υπολογιστική διεργασία είναι παράλληλης 

μορφής, υλοποιούμενη συνήθως από παράλληλα ψηφιακά κυκλώματα υψηλών 

συχνοτήτων. 

 

     Ένα τυπικό σύστημα ΠΚΕ (σχ.1) αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 

 

1. Μονάδες Επεξεργασίας (νευρώνες). 

2. Κατάσταση Ενεργοποιήσεως. 

3. Συνάρτηση εξόδου για όλες τις μονάδες επεξεργασίας. 

4. Κανόνα ενεργοποίησης ο οποίος σταθμίζει τις εισόδους της μονάδας με την 

σύγχρονη κατάσταση ενεργοποίησης για να προκύψει η επόμενη κατάσταση 

ενεργοποίησης. 

5. Ένα συγκεκριμένο μοτίβο συνδεσιμότητας μεταξύ των μονάδων. 

6. Κανόνα διάδοσης της πληροφορίας μέσα από το δίκτυο των συνδέσεων 

μεταξύ των μονάδων. 

7. Κανόνα μάθησης, μέσω του οποίου το μοτίβο συνδεσιμότητας 

μεταβάλλεται μέσα από τη μάθηση & την εμπειρία του συστήματος. 

8. Περιβάλλον μέσα στο οποίο το ΣΠΚΕ λειτουργεί. 

 

σχ.1 – ΣΠΚΣ 

 

       Στο παραπάνω σχήμα παρατίθεται ένα παράδειγμα ΣΠΚΕ. Το σύστημα αυτό 

αποτελείται από 5 μονάδες επεξεργασίας ( νευρώνες i, s, k, p, j ). Ενώ ακριβώς στη 

συνέχεια παρατίθεται σχήμα της δομής των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας του 
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συστήματος. Πρέπει να πούμε ότι συχνά ο κανόνας ενεργοποίησης στα ΣΠΚΕ 

συμβαίνει να είναι ταυτόχρονα & η συνάρτηση εξόδου. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε 

τα επιμέρους συστατικά στοιχεία του ΣΠΚΕ & τον τρόπο που λειτουργούν & 

αλληλεξαρτώνται μέσα σε αυτό. 

 

 

σχ.2 -  τυπικός νευρώνας 

[από Ζαπράνη, Ελ. Βιβ.,(2)] 

 

2.2Μονάδες Επεξεργασίας 

 

        Οι μονάδες επεξεργασίας ή νευρώνες του δικτύου (πρ. εικ.), λαμβάνουν από 

άλλες μονάδες προερχόμενες είτε από το εξωτερικό περιβάλλον, είτε από το 

εσωτερικό του δικτύου, εισόδους (in1, in2, …, inm) προκειμένου να τις επεξεργαστούν 

& να παράξουν ένα σήμα εξόδου (out). Οι είσοδοι δεν είναι παρά συνεχείς 

μεταβλητές, σε αντίδιαστολή με τους φυσικούς νευρώνες όπου έχουμε εισόδους που 

είναι ηλεκτρικοί παλμοί. Το παραγόμενο σήμα εξόδου επίσης είναι μια συνεχής 

μεταβλητή & αποστέλεται προς επεξεργασία από άλλες μονάδες είτε προωθείται 

απευθείας στην έξοδο του δικτύου, ως τελικό αποτέλεσμα που δε δέχεται περεταίρω 

επεξεργασία. Η είσοδος προς τον νευρώνα πρωτού εισέλθει σε αυτόν 

πολλαπλασιάζεται με μια τιμή βάρους Wi (w1,w2,..,wm ), ανάλογη με το συναπτικό 

βάρος του βιολογικού νευρώνα. Η τιμή του βάρους μπορεί να είναι είτε αρνητική είτε 

θετική, κατ’ αναλογία της ανασταλτικής ή διεγερτικής σύναψης στους βιολογικούς 

νευρώνες. Ενώ το σήμα μεροληψίας που προέρχεται από τη σύνδεση μεροληψίας 

προς το νευρώνα έχει πάντα θετική τιμή ίση με +1.  

 

       Ο νευρώνας χωρίζεται σε δυο λειτουργικά τμήματα: 

Α. Στο πρώτο γίνεται η άθροιση των επιμέρους επηρεασμένων από τα βάρη σημάτων 

εισόδου & έτσι διαμορφώνεται η καθαρή είσοδος (net) της μονάδας (βλ. σχ.2). 

Β. Στο δεύτερο, η συνάρτηση ενεργοποίησης που λέγεται επίσης & συνάρτηση 

μεταφοράς γ, παράγει το τελικό αποτέλεσμα της τιμής εξόδου out του νευρώνα, 

χρησιμοποιώντας την τιμή της καθαρής εισόδου (net), δηλαδή Out=γ(net). 

 

      Βασικά οι μονάδες επεξεργασίας ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: 

 

1.Μονάδες εισόδου που λαμβάνουν τα δεδομένα από το εξωτερικό περιβάλλον – 

εκτος δικτύου, προς επεξεργασία. 
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2.Μονάδες εξόδου που στέλνουν τα δεδομένα εκτος δικτύου. Προφανώς έχει μέσα 

στο δίκτυο ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους. 

3.Κρυφές μονάδες των οποίων τόσο τα σήματα εισόδου όσο & τα σήματα εξόδου 

παραμένουν εντός δικτύου & υφίστανται επεξεργασία. Οι κρυφές αυτές μονάδες είναι 

συνήθως ομαδοποιημένς σε διαδοχικά στρώματα(με ποικίλο αριθμό μονάδων το 

καθένα), τα οποία αριθμούνται με βάση τη σχετική τους θέση στο δίκτυο, από την 

είσοδο προς την έξοδο του δικτύου(1
ο
 , 2

ο
, κοκ). 

 

     Τέλος μπορεί να παρουσιάζεται συγχρονη ή ασύγρονη αναπροσαρμογή του 

επιπέδου ενεργοποίησης  των  μονάδων. Κατά σύγχρονη όλες οι μονάδες 

αναπροσαρμόζουν τα επίπεδα ενεργοποίησης τους ταυτόχρονα, ενώ κατά την 

ασύγχρονη κάθε μονάδα έχει τη δική της σταθερή πιθανότητα (συνήθως) 

αναπροσαρμογής του επιπέδου ενεργοποίησης της στο χρόνο t, & μόνο μια μονάδα 

τη δεδομένη χρονική στιγμή t συνήθως το πετυχαίνει. 

 

 

2.3Κατάσταση Ενεργοποιήσεως - Συνάρτηση εξόδου - Κανόνας ενεργοποίησης 

 

      Η παραγόμενη τη χρονική στιγμή t έξοδος του νευρώνα out(t), αποτελεί την 

τρέχουσα κατάσταση ενεργοποίησης του νευρώνα, αφού έχει γίνει την ίδια 

στιγμή η είσοδος net(t). Ο κανόνας ενεργοποιήσεως δίνει την επίδραση της 

καθαρής εισόδου  της χρονικής στιγμής t+1, net(t+1), πάνω στην κατάσταση 

ενεργοποιήσεως της χρονικής στιγμής t, out(t), παράγοντας την νέα κατάσταση 

ενεργοποιήσεως out(t+1), τη χρονική στιγμή t+1. Ο κανόνας ενεργοποιήσεως είναι 

στην ουσία μια συνάρτηση γ, που καλείται συνάρτηση μεταφοράς ή ενεργοποίησης, 

με ανεξάρτητες μεταβλητές ή εισόδους την καθαρή είσοδο net(t+1) & την τρέχουσα 

κατάσταση ενεργοποίησης out(t) του νευρώνα & έξοδο ή εξαρτημένη μεταβλητή την 

τιμή out(t+1), την χρονική στιγμή t+1, δηλαδή: 

 

Out(t+1) = γ (net(t+1), out(t))  

 

      Συνήθως η συνάρτηση μεταφοράς είναι μη φθίνουσα συνάρτηση μόνο της 

καθαρής εισόδου χωρίς απαραιτήτως να ισχύει η έννοια της μη φθίνουσας 

συνάρτησης. Έτσι η παραπάνω συνάρτηση διαμορφώνεται πλέον ως εξής: 

 

Out(t+1)  =  γ(net(t+1))  = ( ( ) ( 1) ( ))i i

i

w t in t t  
 

 

    Ως συναρτήσεις μεταφοράς χρησιμοποιούνται συνήθως, η συνάρτηση πρόσημου, η 

γραμμική, η ημιγραμμική, η συνάρτηση ράμπας, η σιγμοειδής συνάρτηση κ.α.  

 

 

    Κάποιες από τις πλέον χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις ενεργοποιήσεως που 

χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές νευρωνικών δικτύων δίνονται στον πίνακα 

που ακολουθεί μαζί , με τις αντίστοιχες παραγώγους τους: 
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Πιν.1 

     Παρακάτω αναφερόμαστε λίγο ποιο αναλυτικά στους διάφορους τύπους 

συναρτήσεων ενεργοποίησης. Οι σιγμοειδής συναρτήσεις εξαιτίας της μη 

γραμμικότητας που δίνουν στην υπολογιστική μονάδα του δικτύου (τον νευρώνα), θα 

αναλυθούν περισσότερο. 

 

2.4Τύποι Συναρτήσεων Μεταφοράς – Ενεργοποίησης 

 

          Ανάμεσα στις συναρτήσεις μεταφοράς ή 

αλλιώς συναρτήσεις ενεργοποίησης που 

χρησιμοποιούνται στα διάφορα προβλήματα 

αυτές που συναντάμε πιο συχνά είναι οι 

ακόλουθες τρεις συναρτήσεις:   

   

     Η συνάρτηση του σχ.1 , μετατρέπει την 

έξοδο του νευρώνα σε μηδέν εάν η είσοδος της 

είναι μικρότερη από μηδέν & σε 1 εάν η 

είσοδός της είναι μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν & 

καλείται βηματική συνάρτηση. Είναι χρήσιμη 

σε προβλήματα που αφορούν ταξινόμηση. 

 

     Η συνάρτηση στο σχ. 2 είναι η γραμμική 

συνάρτηση. Νευρώνες που χρησιμοποιούν αυτή 

την συνάρτηση συναντάμε σε προβλήματα 

γραμμικών προσεγγίσεων. 

 

     Η σιγμοειδής συνάρτηση του σχ.3 παίρνει 

σαν είσοδο οποιαδήποτε τιμή μεταξύ -∞ & +∞ 

& την απεικονίζει στο διάστημα (0,1).  Αυτή η 

συνάρτηση χρησιμοποιείται σε back/gation 

δίκτυα για δυο βασικούς λόγους: α. ότι είναι 

διαφορίσιμη & β. μη γραμμική. Η τελευταία 

ιδιότητα παρέχει μη γραμμικότητα στο νευρώνα, 

στοιχείο απαραίτητο για μοντελοποίηση μη 

γραμμικών φαινομένων. 
     Οι σιγμοειδής συναρτήσεις που 
χρησιμοποιούνται κατατάσσονται στην γενική 

Σχ.1 

Σχ.2 

Σχ.3 
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οικογένεια σιγμοειδών: Γ={γ = γ(s,k,T,c) /  k, s  , Τ -{0}}   & ορίζονται 

σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: ( )
1 Ts

c
s k

e



 


 ,   όπου Τ είναι ο 

συντελεστής που ρυθμίζει την ταχύτητα μετάβασης στις δυο ασύμπτωτες τιμές. 

 

      Θέτοντας στην ποιο πάνω γενική εξίσωση κ=-1 & c=2, παίρνουμε τις 

ασύμμετρες σιγμοειδής συναρτήσεις ενεργοποίησης, που έχουν ασύμπτωτες -1 & 

1. Καθώς δε αυξάνεται το Τ το σύνολο των συγκεκριμένων συναρτήσεων συγκλίνει 

προς την συνάρτηση προσήμου,  με τιμές -1 & 1, όπως φαίνεται & στο ακόλουθο 

σχήμα. Ενώ για Τ=2 παίρνουμε την πλέον χρησιμοποιούμενη συνάρτηση αυτής της 

ομάδας:
2

2
( ) 1

1 s
s

e



 


. 

[σχήματα 4, 5, από Ζαπράνη, Ελ.Βιβλία: (2)] 

Σχ.4 

Επίσης για κ=0 & c=1 παίρνουμε την οικογένεια που επιστρέφει τιμές μεταξύ 0 & 1:  
 

 

Σχ.5 
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2.5Μοντέλο Συνδεσιμότητας 

 

      Το μοντέλο συνδεσιμότητας αναφέρεται στον τρόπο που οργανώνονται οι 

συνδέσεις μεταξύ των μονάδων νευρώνων που συναποτελούν το δίκτυο. Το  μοντέλο 

αυτό καθορίζει τη γνώση που φέρει το σύστημα & την απόκριση του στις διάφορες 

πιθανές εισόδους. 

 

      Συνήθως συμβαίνει κάθε μονάδα να δέχεται από τις μονάδες με τις οποίες 

συνδέεται, μια αθροιστική συνεισφορά εισόδων σταθμισμένων με τα σχετικά βάρη, 

συν έναν όρο μεροληψίας. Για παράδειγμα στο δίκτυο που ακολουθεί (σχ.1) 

 
                             σχ.1 

    Οι μονάδες στις οποίες η καθαρή είσοδος υπολογίζεται σύμφωνα με την (α), 

καλούνται μονάδες σίγμα. Υπάρχουν & οι λεγόμενες μονάδες σίγμα - πι που 

υπολογίζουν την καθαρή τους θέση σύμφωνα με την εξίσωση των Feldman & 

Ballard(1982): 

 

i j
j

i

net w in      ,  η σχέση όμως αυτή χρησιμοποιείται σπανίως. 

 

2.6Κανόνας Διάδοσης 

 

     Είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο την έννοια του μοντέλου συνδεσιμότητας 

& πως αυτή καθορίζει την καθαρή είσοδο του κάθε νευρώνα του δικτύου. Ο κανόνας 

διάδοσης αφορά βασικά στον τρόπο διακίνησης δεδομένων μέσα στο δίκτυο & 

συγκεκριμένα στην κατεύθυνση ροής τους μέσα σε αυτό. Δυο είναι οι βασικοί 

κανόνες διάδοσης & τα αντίστοιχα διαμορφούμενα προς αυτούς δίκτυα: 

 

1.Κανόνας προ-τροφοδότησης & αντιστοίχως τα δίκτυα προ-τροφοδότησης(feed-

forward networks). Η κατεύθυνση διακίνησης των δεδομένων σύμφωνα με αυτόν τον 
κανόνα, είναι από τις μονάδες εισόδου προς τις μονάδες εξόδου & αποκλειστικά προς τα 

 η μονάδα p δέχεται εισόδους από τις 

ι, s , k σταθμισμένες με τα αντίστοιχα 

βάρη. Οπότε η καθαρή είσοδος της 

μονάδας p είναι netp= outi x wip + 

outs x wsp + outk x wkp + Θp. (α) 

 

     Για αρνητικό βάρος σύνδεσης η 

συνεισφορά είναι «αναστολή» & για 

θετικό βάρος είναι «διέγερση». Σε 

ορισμένα δίκτυα είναι δυνατό να 

χρησιμοποιούνται πιο περίπλοκοι 

τρόποι υπολογισμού της εισόδου των 

νευρώνων, όπου γίνεται διάκριση 

μεταξύ ανασταλτικών & διεγερτικών 

μονάδων. 
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εμπρός. Δηλαδή δεν υφίστανται συνδέσεις από τις εξόδους των μονάδων ενός 

στρώματος προς τις εισόδους των μονάδων του ιδίου στρώματος ή προηγούμενων 

στρωμάτων.(γνωστές  ως συνδέσεις ανάδρασης / feedback connections). Δίκτυα προ-

τροφοδότησης είναι το Perceptron & το adaline, για τα οποία θα μιλήσουμε σε 

επόμενες παραγράφους. 

 

2.Κανόνας ανατροφοδότησης & δίκτυα ανατροφοδότησης (recurrent networks). Στα 

δίκτυα αυτά υπάρχουν συνδέσεις ανάδρασης (feedback connections), γεγονός που 

δίνει δυναμικές ιδιότητες στο δίκτυο σε αντιδιαστολή με ένα δίκτυο προ-

τροφοδότησης. Τέτοια δίκτυα έχουν προταθεί από τους Anderson(1977), τον 

Kohonen (1977) & τον Hopfield(1982).  

 

2.7Κανόνας Μάθησης 

 

    Όπως είδαμε στις προηγούμενες παραγράφους τα νευρωνικά δίκτυα είναι ένας 

κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης & ως τέτοιος, επιδιώκει να αποδώσει σε αυτά την 

βασική ικανότητα της νοημοσύνης, την μάθηση. Μάθηση θα λέγαμε πως είναι η 

διαδικασία αυτορρύθμισης ενός συστήματος, με στόχο την προσαρμογή του στα 

δεδομένα του παραβάλλοντος. Ένα νευρωνικό δίκτυο λέμε πως μαθαίνει ή 

εκπαιδεύεται όταν μεταβάλλει τις παραμέτρους του & συγκεκριμένα τα βάρη των 

συνδέσεων του, με τρόπο τέτοιο ώστε να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο στόχο, που 

είναι συνήθως η  τήρηση ενός μαθηματικού ή αλλιώς αλγοριθμικού κριτηρίου (π.χ. 

ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος). Φυσικά με τον ίδιο τρόπο 

μαθαίνουν & άλλα συστήματα που έχει αναπτύξει η τεχνητή νοημοσύνη & καλούνται 

ευφυή συστήματα & μηχανές μάθησης. Τα νευρωνικά δίκτυα είναι & αυτά μηχανές 

μάθησης & χρησιμοποιούν δυο βασικά μοντέλα εκπαίδευσης : α. την μάθηση - 

εκπαίδευση με επίβλεψη & β. την μάθηση χωρίς επίβλεψη. 

 

      Στην περίπτωση που το νευρωνικό δίκτυο υφίσταται μάθηση με επίβλεψη 

(supervised learning) ή αλλιώς συσχετιστική μάθηση (associative learning), η 

εκπαίδευση επιτυγχάνεται με την παροχή  διανυσμάτων εισόδου & ταυτοχρόνως των 

επιθυμητών διανυσμάτων εξόδου στο δίκτυο. Το δίκτυο σταδιακά μαθαίνει την 

υποκείμενη σχέση των διανυσμάτων, μέσα από έναν επαναληπτικό αλγόριθμο, ο 

οποίος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει σταδιακά το μέσο τετράγωνο των σφαλμάτων, 

η κάποια άλλη συνάρτηση της διαφοράς εξόδων του δικτύου (Outn) από τις 

επιθυμητές εξόδους (Y) (F(Outn - Y)) . 

 

     Στην μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) ή αλλιώς αυτοοργάνωση 

(self-organizing) ,το δίκτυο αφήνεται από μόνο του να ανακαλύψει κάποιες 

στατιστικές ιδιότητες των παραδειγμάτων εισόδου & να ομαδοποιήσει αυτά τα 

παραδείγματα με βάση αυτές τις ιδιότητες. Σε αντίθεση με τη μάθηση με επίβλεψη οι 

κατηγορίες ταξινόμησης δεν δίνονται στο δίκτυο a priori, αλλά το ίδιο βρίσκει τον 

τρόπο να επιτύχει την ταξινόμηση. 

 

     Και στις δυο περιπτώσεις το δίκτυο κατορθώνει να αναπροσαρμόσει τα βάρη των 

συνδέσεων των μονάδων του (νευρώνων), χρησιμοποιώντας κάποιον κατάλληλο 

αλγόριθμο μετατροπής τους. Τέτοιοι γνωστοί αλγόριθμοι, είναι συχνά παραλλαγές 

του κανόνα μάθησης Hebbian (Hebb,1949), ο κανόνας Windrow – Hoff ή κανόνας 

δέλτα, κ.α. για τους οποίους θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στις επόμενες 
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παραγράφους. Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με τους διάφορους τύπους 

νευρωνικών δικτύων, κατηγοριοποιημένων ανάλογα νε τον κανόνα μάθησης που 

χρησιμοποιούν (συνήθως το όνομα του δικτύου αναφέρεται & στον αντίστοιχο 

αλγόριθμο που αυτό χρησιμοποιεί, Διαμαντάρας Κ.,2007) 

 

     

 
Πιν.ΤΝΔ[απόΔιαμαντάρα, Ελ.βιβλία:(1)] 

 

 

2.8Ένα απλοποιημένο σύστημα ΠΚΕ - To Perceptron. 

 

      Όπως ειπώθηκε, το έτος 1959 εφευρίσκεται το Perceptron από τον  Frank 

Rosenblatt, το οποίο είναι σε θέση εκπαιδευόμενο & μεταβάλλοντας τα βάρη των 

συνδέσεων του, να ταξινομεί σε ομάδες συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο Perceptron 

έχουν τη βάση τους & οι σύγχρονοι αλγόριθμοι μάθησης μηχανής & για το λόγο αυτό 

θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο απλοποιημένο αυτό σύστημα ΠΚΕ & στον 

αντίστοιχο αλγόριθμο perceptron ( Ζαπράνης Α., 2005 & Διαμαντάρας Κ.,2007). 

 

      Οι Minski & Papert, στην ενδελεχή τους ανάλυση για το απλοποιημένο 

Perceptron(όπως αναφέρει Ζαπράνης στο νευρ ,χρημ/οικονμ), περιγράφουν αυτό να 

αποτελείται από τα ακόλουθα στρώματα - στοιβάδες: α) από το στρώμα του  

«αμφιβληστροειδή», που συνιστά μια διάταξη m (σχ.1 , χ) δυαδικών εισόδων 

,τοποθετημένων μερικές φορές ωστόσο & σε στο επόμενο επίπεδο, β) από το επόμενο 

στρώμα των μονάδων κατωφλίου (δυαδικής μορφής επίσης, σχ.  κύλινδροι) που 

συνδέονται με ένα υποσύνολο των μονάδων του αμφιβληστροειδή, μέσω σταθερών 

συνδέσεων, με τρόπο ώστε η κάθε μια μονάδα να υλοποιεί τοπική συνάρτηση επάνω 

στο υποσύνολο των μονάδων του αμφιβληστροειδούς με το οποίο συνδέεται , γ) 

τέλος το στρώμα εξόδου, που αποτελείται από μια ή & περισσότερες μονάδες εξόδου, 

οι οποίες όμως συνδέονται μέσω μεταβλητών συνδέσεων με τις προηγούμενες n 
μονάδες κατωφλίου (συνδέσεις Φx) & επίσης είναι συνήθως δυαδικές. Μια απλή σχηματική 

αναπαράσταση του δικτύου Perceptron, όπως αναλύθηκε από τους Minski & Papert, δίνεται 

στη συνέχεια: 
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Σχ.1 

2.9Κανόνας Μάθησης Perceptron 

 

     Με τη μηχανή Perceptron, έχοντας έναν αριθμό διανυσμάτων (προτύπων) εισόδου 

της μορφής χp=(χ1,χ2,…,χν) & τα αντίστοιχα διανύσματα (πρότυπα) εξόδου Υp 

δυαδικής μορφής, συνήθως 0,1 ή -1,1, που δείχνουν την ταξινόμηση των 

διανυσμάτων εισόδου σε δυο κλάσεις, προσπαθούμε να βρούμε τα βάρη των 

μεταβλητών συνδέσεων ώστε τελικά να γίνεται η ορθή αντιστοίχιση (ταξινόμηση) 

των διανυσμάτων εισόδου από το δίκτυο. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό με την χρήση του 

αλγορίθμου Perceptron, ο οποίος εν συντομία μπορεί να αποτυπωθεί στα ακόλουθα 

βήματα: 

 

1.Δίνει τυχαίες τιμές στα βάρη. 

2.Επιλέγει ένα τυχαίο διάνυσμα εισόδου & υπολογίζει την απόκριση του δικτύου 

(Out) με αυτά τα συγκεκριμένα βάρη. 

3.Εάν η απόκριση του δικτύου είναι εσφαλμένη, δηλαδή out διαφορετικό από Υ, τότε  

τροποποιεί τα αρχικά βάρη προσθέτοντας ένα ποσοστό του διανύσματος εισόδου στα 

αρχικά βάρη, συνήθως το ΔW που προστίθεται είναι του τύπου y Χ χi . Αν η 

απόκριση του δικτύου είναι ορθή διατηρεί τα ίδια βάρη & ο αλγόριθμός σταματά. 

4.Πηγαίνει πίσω στο βήμα 1 με τα νέα βάρη για τις συνδέσεις & η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται. 

 

     Όπως γίνεται εμφανές από την βηματική περιγραφή του αλγορίθμου Perceptron, ο 

οποίος καλείται & κανόνας σταθερής αύξησης (fixed increment rule), αυτός έχει 

χαρακτήρα επαναληπτικό. Η επανάληψη ισχύει & για τον τρόπο παρουσίασης των  

πρότυπων στο Perceptron, συγκεκριμένα τα πρότυπα παρουσιάζονται στο δίκτυο με 

κυκλική σειρά (x1,x2,…,xp , p έστω το τελευταίο διάνυσμα) & όταν τελειώσουν 

επαναλαμβάνονται από την αρχή. Μάλιστα ένας πλήρης κύκλος εμφάνισης όλων των 

προτύπων στο δίκτυο ονομάζεται εποχή (epoch). 

 

     Σε μια ποιο λεπτομερή ανάλυση του στο βιβλίο τον ΤΝΔ ο Διαμαντάρας Κ.,2007, 

σελ 22-32, παραθέτει τον επακριβή τρόπο προσδιορισμού των βαρών & 

συγκεκριμένα του επαυξημένου διανύσματος τους (επαυξημένου γιατί περιέχει την 
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προσθήκη ενός επιπλέον βάρους w0 στην θέση της τιμής κατωφλίου θ, που επίσης 

μεταβάλλεται, ενώ το διάνυσμα των εισόδων έχει & έναν επιπλέον  όρο τη μονάδα). 

Όπως αναφέρεται, ο κανόνας Perceptron μεταβάλλει τα βάρη W μόνο όταν υπάρχει 

σφάλμα ταξινόμησης, δηλαδή όταν ο στόχος d
(p)

 ή Υp  για το πρότυπο p, διαφέρει από 

την έξοδο του δικτύου y = f(w(k-1)
T
x

p
), όπου W(k-1) είναι το επαυξημένο διάνυσμα 

των συναπτικών βαρών μετά την επανάληψη Κ-1. Τότε έχουμε μια διόρθωση των 

βαρών που πραγματοποιείται προσθέτοντας ή αφαιρώντας ένα ποσοστό του 

προτύπου xp, με αποτέλεσμα μετά την επανάληψη Κ του προτύπου xp τα βάρη να 

διαμορφώνονται με βάση τον τύπο: 

 

W(k) = W(K-1) + β(d
(p)

-y)x
(p)

(1) 

 

     Η παράμετρος β ρυθμίζει το μέγεθος της  διόρθωσης & ονομάζεται βήμα 

εκπαίδευσης ή ρυθμός εκπαίδευσης (learning step ή learning rate) & πρέπει να είναι 

ένας μικρός, θετικός αριθμός. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης το πρότυπο που 

τώρα ταξινομήθηκε λανθασμένα, την επόμενη φορά ή θα ταξινομηθεί σωστά ή θα 

πλησιάζει περισσότερο στο να ταξινομηθεί σωστά (βλεπ. Διαμαντάρα Κ. σελ 29, 

σχετική απόδειξη), εφόσον φυσικά υπάρχει λύση στο πρόβλημα ή αλλιώς το 

πρόβλημα είναι γραμμικά διαχωρίσιμο.  

 

     Την ικανότητα σύγκλισης του αλγορίθμου Perceptron διατύπωσε ο Rosenblatt το 

1959, στο περίφημο θεώρημα σύγκλισης το οποίο & απέδειξε : «Εάν υπάρχει ένα 

σύνολο βαρών συνδέσεων W το οποίο είναι ικανό να εκτελέσει τον μετασχηματισμό 

Out=y, τότε ο αλγόριθμος μάθησης Perceptron θα συγκλίνει σε κάποια λύση ( η 

οποία μπορεί να είναι ή μπορεί να μην είναι η ίδια με το W) μετά από πεπερασμένο 

αριθμό βημάτων για οποιαδήποτε αρχική επιλογή βαρών». (για απόδειξη βλέπε 

Rosenblatt, 1959 ή ΤΝΔ Δ. Κ. σελ 30-31) 

 

     Το θεώρημα του Rosenblatt ενέπνευσε στις αρχές της δεκαετίας ΄60 ζωηρό 

επιστημονικό ενδιαφέρον & σημαντικές ελπίδες για το μέλλον της τεχνητής 

νοημοσύνης. Ωστόσο την αρχική αισιοδοξία διαδέχθηκε η απογοήτευση που 

προκάλεσε το βιβλίο των Minsky & Papert με τίτλο Perceprtons το 1969. Σε αυτό οι 

συγγραφείς τεκμηρίωναν με μαθηματική ακρίβεια & σαφήνεια τους περιορισμούς 

που συνεπάγονται τα μονοστρωματικά Perceptrons, που είδαμε στην προηγούμενη 

παράγραφο, στην επίλυση μη γραμμικά διαχωρίσιμων προβλημάτων ταξινόμησης & 

των υπολογισμό πολύπλοκων σχέσεων που διέπουν τα διανύσματα εισόδου - εξόδου.  

Ευτυχώς οι διαπιστώσεις αυτές αποδείχτηκε πως ίσχυαν μεν, αλλά μονάχα για το 

απλό μονοστρωματικό Percptron & όχι για ποιο πολύπλοκες πολυστρωματικές δομές 

δικτύων Perceptron, κάτι για το οποίο όμως χρειάστηκε να περιμένει αρκετό καιρό η 

διεθνείς επιστημονική κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης, αφού καταδείχτηκε από 

τους Rumelhart & McClelland το 1986. 

 

2.10Δίκτυο ADALINE  &  Κανόνας Δέλτα 

 

        Οι Windrow & Hoff το έτος 1960 ανακαλύπτουν το δίκτυο ADALINE, που είναι 

σε θέση να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων. Η 

ονομασία του προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Adaptive Linear Element ή 

«γραμμικό προσαρμοστικό στοιχείο». Κάνοντας μια απλή, φυσική περιγραφή του 

δικτύου, αυτό αποτελείται από έναν αριθμό παράλληλων ρυθμιζόμενων αντιστάσεων, 

διασυνδεδεμένων με ένα ειδικό κύκλωμα, που έχει τη δυνατότητα άθροισης των 
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τάσεων των εισερχόμενων σημάτων από τις αντιστάσεις αυτές. Το ειδικό αυτό 

κύκλωμα που λέγεται & αθροιστής, συνδέεται σε ορισμένες περιπτώσεις με 

κατάλληλη διάταξη που επιτρέπει την έκφραση κάποιας βηματικής συνάρτησης, 

παράγοντας έξοδο ίση με +1 ή -1, ανάλογα με την πολικότητα του αθροίσματος στον 

αθροιστή. Σχηματική περιγραφή, μιας συσκευής ADALINE φαίνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί: 

Σχ. 

 
   Εάν οι αγωγιμότητες των μεταβλητών αντιστάσεων συμβολιστούν με Wi & οι 

είσοδοι / έξοδος του ADALINE αντιστοίχως είναι χi   & Out, τότε η έξοδος για τον 

αθροιστή θα δίνεται από την εξίσωση: Out = ΣWiXi  + Θ , όπου Θ τίθεται για λόγους 

ευκολίας ίσον με wo (επαυξημένο διάνυσμα βαρών βλ. πρ. παράγραφο). Στις 

περιπτώσεις όπου αναζητούμε την εύρεση της υποκείμενης σχέσης ανάμεσα στα 

διανύσματα εισόδου & τους στόχους τους, τότε το δίκτυο οφείλει να προσδιορίσει τα 

βάρη του, κατά τρόπο ώστε τα διανύσματα εισόδου να αντιστοιχίζονται όσο ποιο 

κοντά στους επιθυμητούς στόχους  τους. Εάν η επακριβής αντιστοίχιση δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, τότε θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί κάποια συνάρτηση κόστους, 

που είναι το μέσο σφάλμα. Οι Widrow & Hoff ανακάλυψαν τον αλγόριθμο Δέλτα, 

που αποτέλεσε την  εξέλιξη του αλγόριθμού Perceptron, προκειμένου να δώσουν 

λύση στο παραπάνω πρόβλημα.   

 

Αλγόριθμος Δέλτα 

 

     Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο για την περίπτωση του απλού 

ADALINE, η έξοδος του δικτύου χωρίς την βηματική συνάρτηση, δίνεται από την 

σχέση Out = ΣWiXi  + Θ. Έστω ότι θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της 

προηγούμενης παραγράφου χρησιμοποιώντας το δίκτυο ADALINE, δηλαδή να 

βρούμε την υποκείμενη σχέση ανάμεσα στα διανύσματα εισόδου & τους στόχους 

τους. Τότε το δίκτυο οφείλει να προσδιορίσει τα βάρη του κατά τρόπο ώστε τα 

διανύσματα εισόδου να αντιστοιχίζονται όσο ποιο ορθά στους επιθυμητούς στόχους  

τους. Για κάθε διάνυσμα εισόδου χp η έξοδος του δικτύου Outp θα διαφέρει κατά την 

ποσότητα (yp-Outp) από τον επιθυμητό στόχο yp. Η συνάρτηση σφάλματος ενός 

δυνητικού αλγορίθμου θα μπορούσε να στηρίζεται στα τετράγωνα των παραπάνω 

διαφορών-σφαλμάτων, όπως το μέσο άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων 

(Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα - Mean Square Error/JMSE).  

Αλγόριθμος 

Μάθησης 

Θ 
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      Χρησιμοποιώντας τη θεωρία των στοχαστικών αλγορίθμων & ως συνάρτηση 

κόστους την JMSE =E[(X*W – Y)
2
], είναι δυνατό (όπως αναφέρετε στον Δ. Κ. σελ.36-

37) να προσδιορίσουμε ένα κανόνα εκπαίδευσης αν ελαχιστοποιήσουμε το κόστος 

JMSE, χρησιμοποιώντας κατάβαση δυναμικού: 

 

  (1)MSEJdw

dt w


 


 

 

2 2( ) ( )

2 [ ( )] 2

MSE

MSE

J
E X W Y E X W Y

w w w

J
E X X W Y

w

  
              


   

  
 

Από (1) & (2) έχουμε την τελική διαφορική εξίσωση : 

2 [ ( )](3)
dw

E X Y X W
dt

   
 

 

Με βάση τη θεωρία των στοχαστικών προσεγγίσεων η διαφορική εξίσωση (3) 

συνεπάγεται τον παρακάτω αναδρομικό αλγόριθμο εκπαίδευσης, που καλείται & 

αλγόριθμος ελαχίστων μέσων τετραγώνων(LMS-Least Mean Squares algorithm): 

 
( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

( )

( ) ( ) [ ( 1)]

( ) ( 1) ( ) ( )

( ) ( 1)

k

k k k

k k

k

k

W k k X Y X W k

W k W k k X k

k Y X W k Y Out



 



    

  

      
 

      Από τις τελευταίες σχέσεις φαίνεται πως η διόρθωση του διανύσματος του βάρους 

είναι ανάλογη προς το γινόμενο της εισόδου Χ
(k)

 επί το σφάλμα δ(k). Ο αλγόριθμος 

αυτός είναι γνωστός ως κανόνας δέλτα (delta rule) ή κανόνας adaline ή κανόνας 

Widrow-Hoff από τα ονόματα αυτών που τον υιοθέτησαν για πρώτη φορά. 

 

      Το βήμα εκπαίδευσης β(k) είναι συνάρτηση του Κ  δηλαδή της επανάληψης του 

διανύσματος στο δίκτυο-αλγόριθμο, οφείλει δε να υφίσταται διαρκή μείωση 

τείνοντας στο μηδέν καθώς προχωρούν οι επαναλήψεις του αλγόριθμου. Ωστόσο το 

άθροισμα 0 ( )k k

 οφείλει να μην είναι πεπερασμένο. (ΤΝΔ Κ.Δ. σελ 37) 

 

2.11Ομοιότητες & διαφορές των αλγορίθμων Perceptron / Delta rule 

 

     Και οι δυο αλγόριθμοι είναι αυτοπροσαρμοστικοί (Κ.Δ. σελ 42), δηλαδή 

προσαρμόζουν το διάνυσμα των βαρών του δικτύου από μόνοι τους χωρίς εξωτερική 

παρέμβαση, αλλά ωστόσο ταυτοχρόνως επιβλεπόμενοι γιατί τα βάρη καθορίζονται με 

βάση κάποια εξωτερικά πρότυπα. 

 

      Η βασική διαφορά του Delta rule από τον Perceptron, είναι ότι μετά από 

πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων κ (θεωρητικά κ τείνει στο άπειρο), ο πρώτος 

συγκλίνει σε κάποια λύση ακόμα & εάν το υπό επίλυση πρόβλημα είναι μη γραμμικά 

διαχωρίσιμο & είναι αυτή που θα ελαχιστοποιεί το κριτήριο των ελαχίστων 

τετραγώνων. Το παραπάνω αποτελεί & το βασικό πλεονέκτημα του Delta rule έναντι 
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του Perceptron  ο οποίος συγκλίνει μόνο υπό την προϋπόθεση το πρόβλημα να είναι 

γραμμικά διαχωρίσιμο, αλλιώς απλώς ταλαντώνεται συνεχώς χωρίς να προκύπτει 

οποιαδήποτε λύση. Από την άλλη, όταν το πρόβλημα είναι γραμμικά διαχωρίσιμο, ο 

Delta rule δεν εγγυάται τον τέλειο διαχωρισμό καθώς αρκείται στην ελαχιστοποίηση 

του προαναφερθέντος κριτηρίου ενώ ο Perceptron καταφέρνει να επιτύχει το τέλειο 

διαχωρισμό σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων (ικανότητα σύγκλισης & θεώρημα 

σύγκλισης Perceptron -  Rosenblatt  1959,  βλ. πρ. παρ.). Γενικά βλέπουμε πως & οι 

δυο αλγόριθμοι εμφανίζουν περιορισμένες δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων, όταν 

εφαρμόζονται σε απλά δίκτυα μιας στοιβάδας κρυφών νευρώνων. Επίσης όταν οι 

στόχοι ανήκουν σε κλάσεις είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τιμές στόχοι d για τον 

Delta rule καθώς αυτοί μπορεί να είναι άγνωστοι. Αντιθέτως στον Perceptron δεν 

χρειάζεται να γίνει τέτοια προσπάθεια καθώς οι στόχοι είναι δυαδικοί. 
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2.12 Δίκτυα MLP (Multilayer Perceptrons) & αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης (Back-

propagation). 

 
2.12.1Εισαγωγή 

 

       Οι εγγενείς αδυναμίες των δικτύων Perceprtron & Adaline, που καταδείχτηκαν 

στις προηγούμενες παραγράφους, αφορούν στην περιορισμένη ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων διαχωρισμού ή εύρεσης μιας υποκείμενης σχέσης, λόγω του ενός 

νευρώνα στο ένα & μοναδικό εσωτερικό στρώμα των δικτύων αυτών. Αντιθέτως τα 

δίκτυα με περισσότερους νευρώνες στα ενδιάμεσα στρώματα, τα ονομαζόμενα MLP 

(Multilayer Perceptrons), όπως απέδειξαν  οι Papert & Minsky (1969), είναι σε θέση 

να επιλύσουν ποιό πολύπλοκα μη γραμμικά διαχωρίσιμα προβλήματα & να 

προσδιορίσουν τις υποκείμενες σχέσεις σε διάφορα πολυμεταβλητά μη γραμμικά 

φαινόμενα. 

 

      Οι παράμετροι των δικτύων αυτών (βάρη συνδέσεων & τιμές κατωφλίων μεταξύ 

νευρώνων) προσδιορίζονται μέσω ειδικών αλγορίθμων οι οποίοι διατυπώνονται από 

τους Rumelhart, Hinton & Williams το 1986 (Rumelhart et al, 1986). Ωστόσο η 

προέλευση των αλγορίθμων αυτών αποδίδεται  στον Paul Werbos (237 Δ.Κ.), ο 

οποίος για πρώτη φορά το 1974 παρουσιάζει τον αλγόριθμο Back-Propagation 

προκειμένου να αναλύσει μοντέλα οικονομικής & πολιτικής πρόβλεψης, χωρίς να 

έχει στο νου του τα νευρωνικά δίκτυα. Επίσης  συναφή μοντέλα είχαν προταθεί & 

από τους Bryson & Ho (20K.D). Χρειάστηκε  να μεσολαβήσουν δέκα χρόνια περίπου 

για να διαπιστωθεί η δυνατότητα αυτούσιας εφαρμογής της μεθόδου του Werbos 

στην εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων πολλαπλών στρωμάτων(205ΚΔ) & η εξέλιξη 

της στην πλέον γνωστή & εφαρμόσιμη μέθοδο για το σκοπό αυτό. 

 

2.12.2Γενικά χαρακτηριστικά του αλγορίθμου back propagation: 

 

      Ο αλγόριθμος Back-Propagation αποτελεί γενίκευση του κανόνα δέλτα & είναι 

κατάλληλος για την ενημέρωση & προσδιορισμό των βαρών σε δίκτυα MLP. Η 

βασική σύλληψη του είναι ότι τα σφάλματα στους κρυφούς νευρώνες 

προσδιορίζονται   με την όπισθο - διάδοση των σφαλμάτων των μονάδων εξόδου & 

για το λόγο αυτό καλείται κανόνας μάθησης οπισθοδιάδοσης (Back-Propagation 

learning rule, από Ζαπράνης Α., 2005). Κατά τα λοιπά ο αλγόριθμος εφαρμόζει τη 

μέθοδο κατάβασης δυναμικού, με στόχο την ελαχιστοποίηση μιας παραγωγίσιμης 

συνάρτησης κόστους, που συνήθως είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα - μια εύκολα 

παραγωγίσιμη συνάρτηση - με ικανότητα να δώσει συμπαγείς μαθηματικές λύσεις 

(Δ.Κ. ): 

2

1

1
( )

m
p p

p i i

p p i

E E t y
P 

   
 

 

        Όπου Ε, είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα σε ένα δίκτυο με m εξόδους, n 

εισόδους & P πρότυπα εισόδου - εξόδου, ti
p
 είναι ο στόχος i του διανύσματος εξόδου   

p (έχουμε m-διάστατα διανύσματα εξόδου) & yi
p
 είναι η απόκριση του δικτύου, για το  

διάνυσμα εισόδου p (n-διάστατο). Το Ε γίνεται επαρκώς κατανοητό στην επόμενη 

παράγραφο όπου περιγράφεται επακριβώς η ανάκληση ενός  MLP. 
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       Οι συναρτήσεις ενεργοποιήσεως των νευρώνων στα δίκτυα MLP, που 

εκπαιδεύονται με τον αλγόριθμο back-propagation, δεν μπορεί να είναι βηματικής 

μορφής (0/1 ή -1/1), επειδή οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι παραγωγίσημες. Για το 

σκοπό αυτό κατάλληλες συναρτήσεις είναι οι σιγμοειδείς: 
1

( )
(1 exp )u

f u





, που 

είναι εύκολα παραγωγίσημες & ομοιάζουν με τη βηματική 0/1 συνάρτηση. Επίσης 

χρησιμοποιείται η συνάρτηση της υπερβολικής εφαπτομένης που συνταιριάζει με την 

βηματική -1/1: tanh( )
u u

u u

e e
u

e e









. Η συνάρτηση tanh(u) είναι επίσης εύκολα 

παραγωγίσημη &  σχέτιζεται με την σιγμοειδή f(u) ως εξής: tanh( ) 2 (2 ) 1u f u  . 

 

      Τα δίκτυα MLP με τον αλγόριθμο οπισθοδιάδοσης, μπορούν να αποδώσουν 

οποιαδήποτε ομαλή συνάρτηση με ορισμένο βαθμό ακρίβειας, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι συναρτήσεις ενεργοποίησης του δικτύου είναι μη γραμμικές. (Ζαπράνης από 

μελέτες των Hartman, Keeler & Kowalski,1990 , Hornik , Stinchcombe & 

White,1989 , Funahashi,1989). Η παραπάνω διαπίστωση είναι γνωστή ως θεώρημα 

της καθολικής προσέγγισης (universal approximation theorem) & τα δίκτυα αυτά 

καλούνται «Καθολικοί Προσεγγιστές» (Δ.Κ.). Μάλιστα η προσέγγιση είναι δυνατή 

οσοδήποτε κοντά επιθυμούμε, με τη χρήση δυο μόνο κρυφών στρωμάτων νευρώνων 

(Κ.Δ.[37,93,9,10,60]). 

 

2.12.3Αρχιτεκτονική & Ροή Πληροφορίας στα MLP. 

 

    Όπως μαρτυρά το όνομα τους, τα MLPs (multilayer perceptrons)  ή αλλιώς  τα 

Perceptrons πολλαπλών στοιβάδων, έχουν τις μονάδες επεξεργασίας τους 

οργανωμένες σε στοιβάδες (στρώματα).  

 

   Στο πρώτο από αυτά βρίσκονται οι μονάδες εισόδου (στρώμα εισόδου – input 

layer), όπου γίνεται απλώς & μόνο η εισαγωγή των δεδομένων του εξωτερικού 

περιβάλλοντος στο δίκτυο, χωρίς αυτά (δεδομένα) να δέχονται την επίδραση κάποιας 

παραμέτρου (βάρους) & χωρίς να διέρχονται από συνάρτηση ενεργοποιήσεως πριν 

εξέλθουν του πρώτου στρώματος. Ακολουθούν ένα ή περισσότερα κρυφά στρώματα 

(hidden layers), όπου τα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος, υφίστανται την 

μαθηματική επεξεργασία που περιγράψαμε στις προηγούμενες παραγράφους 

(πολλαπλασιασμός με βάρη, άθροιση & αποστολή στο επόμενο στρώμα κοκ). Στο 

τελευταίο στρώμα του δικτύου, το στρώμα εξόδου (output layer), γίνεται η έξοδος 

των επεξεργασμένων πλέον δεδομένων για να πάρουμε την ανάκληση του δικτύου.  

 

    Οι μονάδες του κάθε στρώματος λαμβάνουν εισόδους από τις μονάδες του ακριβώς 

προηγούμενου στρώματος & μόνο από αυτές, χωρίς να υπάρχουν συνδέσεις 

ανατροφοδότησης. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχουν συνδέσεις, όπου η έξοδος μιας 

μονάδας στέλνετε στην  ίδια μονάδα, ή σε μονάδα προηγούμενου ή του αυτού 

στρώματος. Κατά συνέπεια η ροή της πληροφορίας γίνεται αποκλειστικά προς μια 

κατεύθυνση, από την είσοδο του δικτύου προς την έξοδο αυτού. Για τον παραπάνω 

λόγο τα δίκτυα MLP καλούνται & δίκτυα προτροφοδότησης. Στο σχήμα που 

ακολουθεί φαίνεται η αναλυτική αναπαράσταση των MLP. Όπως διακρίνουμε το 

δίκτυο μπορεί να είναι πλήρως συνδεδεμένο (fully connected), όταν όλοι οι νευρώνες 

(μονάδες επεξεργασίας) ενός στρώματος, συνδέονται με όλες τις μονάδες 



 
 

30 
 

επεξεργασίας του επόμενου στρώματος & μερικώς συνδεδεμένο (partially 

connected), όταν αυτή η σύνδεση αφορά ορισμένους μόνο από τους νευρώνες του 

επόμενου στρώματος (βλέπε σχ.) 

 

       Πρέπει τέλος να πούμε πως στα δίκτυα προτροφοδότησης ανήκουν & άλλες δυο 

κατηγορίες δικτύων, τα δίκτυα RBF - Radial Basis Function & τα δίκτυα του 

Kohonen, που λέγονται  Self-Organising Maps (SOMs). 

 

. 

 

 

Σχ.   Αρχιτεκτονικές MLP, πλήρους & μερικής διασύνδεσης 

 

2.13Ανάκληση δικτύου MLP 

 

     Όπως ειπώθηκε το χαρακτηριστικό των δικτύων προτροφοδότησης είναι η προς τα 

εμπρός κατεύθυνση της εισερχόμενης πληροφορίας. Έτσι οι μονάδες επεξεργασίας 

(νευρώνες) μιας κρυφής στοιβάδας λ θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά & μόνο από 

τις μονάδες επεξεργασίας της προηγούμενης στοιβάδας λ-1. Προκειμένου να 

υπολογίσουμε την ανάκληση ενός δικτύου MLP, δηλαδή τις τιμές όλων των 

νευρώνων του δικτύου έχοντας ως δεδομένες τις τιμές εισόδων αυτού, θα 

καταφύγουμε στην ακόλουθη ονοματολόγια, έστω λοιπόν: 
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 Λ ο αριθμός των στοιβάδων του δικτύου, με μηδενική στοιβάδα τη  στοιβάδα 

εισόδου του δικτύου.  

 Α(0),Α(1),…..,Α(Λ) ο αριθμός των νευρώνων των αντίστοιχων στοιβάδων 

0,1,….,Λ. Έτσι ο αριθμός των εισόδων & εξόδων του δικτύου, συμβολίζονται 

αντιστοίχως με Α(0) & Α(Λ). 

 εi(λ) , η ενεργοποίηση του νευρώνα i στο στρώμα λ ή αλλιώς η έξοδος του 

νευρώνα. Πρόκειται για την τιμή της σιγμοειδούς συνήθως συναρτήσεως 

ενεργοποίησης (γ) στην καθαρή είσοδο του νευρώνα, από τους νευρώνες του 

προηγούμενου στρώματος, neti(λ). Δηλαδή: εi(λ)=γ(neti(λ)) . 

 wij(λ) , το συναπτικό βάρος που συνδέει το νευρώνα j του στρώματος λ-1 με το 

νευρώνα i του στρώματος λ. 

 neti(λ) , η καθαρή είσοδος που δέχεται ο νευρώνας i του στρώματος λ από τις 

εξόδους των νευρώνων j του στρώματος λ-1, συν την παράμετρο κατωφλίου 

του νευρώνα. Σύμφωνα με όσα έχουμε αναλύσει στις προηγούμενες 

παραγράφους είναι το άθροισμα των επιμέρους ενεργοποιήσεων των 

νευρώνων του προηγούμενου στρώματος πολλαπλασιασμένων με  την 

αντίστοιχη παράμετρο του βάρους ( wij(λ)). 

Δηλαδή: neti(λ)=Σ wij(λ) εj(λ-1) + wi0(λ)  . 

 wi0(λ)  ,  το κατώφλι του νευρώνα i του στρώματος λ. 

 xi= εi(0) , η είσοδος του νευρώνα i του στρώματος εισόδου. 

 Yi= εi(Λ) , η έξοδος του νευρώνα i του Λ στρώματος εξόδου. 
 

     Η παραπάνω ονοματολογία, καθώς & η ενεργοποίηση εi(λ) του τυχαίου νευρώνα i 

στο στρώμα λ & επαγωγικά κάθε νευρώνα του δικτύου, αναπαρίστανται στο σχήμα 

της επόμενης σελίδας. Για να υπολογίσουμε την ανάκληση όλου του δικτύου με 

δεδομένες τις εισόδους αυτού xi , υπολογίζουμε πρώτα τις ενεργοποιήσεις των 

νευρώνων του στρώματος 1, στη συνέχεια βασιζόμενοι σε αυτές του στρώματος 2 & 

ούτω κάθε εξής, μέχρι να λάβουμε τις εξόδους του MLP. 
 

Ανάκληση του τυχαίου νευρώνα i  του στρώματος λ:

 

       

( 1)

i ii j 1 0
 (net ) ( w )ij

j

w


   
   

 


    

 

 
[από Ζαπράνη, Ελ. Βιβ.: (2)] 
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2.14Εκπαίδευση  δικτύων MLP. 

 

   Η εκπαίδευση ενός δικτύου MLP, όπως & των άλλων δικτύων που περιγράψαμε, 

είναι η διαδικασία προσδιορισμού των συναπτικών βαρών του δικτύου έτσι ώστε να 

ικανοποιείται ένα επιλεχθέν κριτήριο κόστους. Η ιδιότητα του καθολικού 

προσεγγιστή των MLP, που περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο καθιστά την 

εκπαίδευση πολύ ενδιαφέρουσα, αφού επιλέγοντας το κατάλληλο μέγεθος δικτύου 

είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε οποιαδήποτε υποκείμενη συνάρτηση ερμηνεύει 

ένα μη γραμμικό μη παραμετρικό φαινόμενο. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται 

εξαιρετικά συχνά σε χρηματοοικονομικά προβλήματα για τα οποία θα μιλήσουμε 

αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

   Για τους παραπάνω λόγους οι αλγόριθμοι εκπαίδευσης των  MLP παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον & μεγάλη δημοτικότητα, με σημαντικότερο εκπρόσωπο τους 

τον αλγόριθμο back-propagation. Η παρουσίαση & κάποιων άλλων αλγορίθμων που 

επίσης χρησιμοποιούνται σε χρηματοοικονομικά προβλήματα όπως για παράδειγμα οι 

γενετικοί αλγόριθμοι θα γίνει σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης.  

 

2.15Αλγόριθμος εκπαίδευσης Back-Propagation. 

 

      Όπως ειπώθηκε ο αλγόριθμος Back-Propagation είναι μια γενίκευση του κανόνα 

δέλτα, που τον καθιστά κατάλληλο για την ενημέρωση & προσδιορισμό των βαρών 

σε δίκτυα MLP. Η βασική ιδέα είναι ότι τα σφάλματα στους κρυφούς νευρώνες 

προσδιορίζονται   με την όπισθο - διάδοση των σφαλμάτων των μονάδων 

εξόδου.(Ζαπράνης Α., 2005)  

 

     Ο αλγόριθμος εφαρμόζει τη μέθοδο κατάβασης δυναμικού, με στόχο την 

ελαχιστοποίηση μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης κόστους, που συνήθως είναι το 

μέσο τετραγωνικό σφάλμα (μια εύκολα παραγωγίσιμη συνάρτηση), που του δίνει την 

ικανότητα να δώσει συμπαγείς μαθηματικές λύσεις (Δ.Κ.): 

 

2

1

1
( )

m
p p

p i i

p p i

E E t y
P 

   
 

 

        Όπου: 

 

       Ε είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα σε ένα δίκτυο με m εξόδους, n εισόδους & 

P πρότυπα εισόδου - εξόδου, ti
p
 είναι ο στόχος i του διανύσματος εξόδου p (έχουμε 

m-διάστατα διανύσματα εξόδου) & yi
p
 είναι η απόκριση του δικτύου για το 

αντίστοιχο διάνυσμα εισόδου p (n-διάστατο). Η ελαχιστοποίηση του Ε, σημαίνει την 

ελαχιστοποίηση των αθροισμάτων της τετραγωνικής διαφοράς, μεταξύ των στοιχείων 

των διανυσμάτων στόχου & απόκρισης δικτυόυ, [ ti
p

 - yi
p 

]
2 

, για το σύνολο των 

προτύπων που έχουμε στη διάθεση μας. 

 

       Οι συναρτήσεις ενεργοποιήσεως των νευρώνων στα δίκτυα MLP, που 

εκπαιδεύονται με τον αλγόριθμο back-propagation, δεν μπορεί όπως ειπώθηκε να 

είναι βηματικής μορφής (0/1 ή -1/1), γιατί αυτές δεν είναι παραγωγίσημες.  
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Κατάλληλες συναρτήσεις είναι οι σιγμοειδείς: 
1

( )
(1 exp )u

f u





, που είναι εύκολα 

παραγωγίσημες & μοιάζουν με τη βηματική 0/1 συνάρτηση. 

 

     Όπως είπαμε, τα βάρη του δικτύου MLP είναι οι παράμετροι που οφείλουν με την 

χρήση του αλγόριθμου να διορθωθούν, ώστε να έχουμε ελαχιστοποίηση της Ε, με 

δεδομένα τα διανύσματα εισόδου - εξόδου του δικτύου.  

 

     Σύμφωνα με την μέθοδο κατάβασης δυναμικού (gradient descent - πρόκειται για 

κλασική μέθοδο εύρεσης της ελάχιστης τιμής μιας συνάρτησης κόστους πολλαπλών 

μεταβλητών, όπως εδώ η Ε. (Δ. Κ.)), η μεταβολή μιας παραμέτρου βάρους wij(λ) του 

δικτύου ως προς το χρόνο t, θα γίνει με βάση την παράγωγο του Ε ως προς το wij(λ).  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να ισχύει ότι :  
ij(λ)

ij(λ)

w

w

d E

dt


 


 (1) ,  η οποία καλείται & 

κλίση της Ε ως προς wij(λ). Επειδή τα βάρη είναι συνάρτηση του χρόνου, που στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν μπορεί να είναι συνεχής παρά μόνο διακριτός, θα 

χρησιμοποιήσουμε έναν δείκτη απόδοσης του, τον δείκτη μ. Έτσι το βάρος  wij(λ) 

γίνεται συμπεριλαμβάνοντας τον χρόνο μ, wij(λ,μ) & είναι το συναπτικό βάρος που 

συνδέει το νευρώνα j του στρώματος λ-1 με το νευρώνα i του στρώματος λ κατά τη 

χρονική στιγμή μ. Έτσι η μέθοδος κατάβασης δυναμικού μπορεί να αποδοθεί με την 

ακόλουθη διακριτή εξίσωση: 

ij(λ,μ+1) ij(λ,μ)

ij(λ,μ)

w w
w

E



  


,      (2). 

 

 Βλέπουμε ότι όπως & στον αλγόριθμο Perceptron & Adaline, έχουμε μια παράμετρο 

εκπαίδευσης β, η οποία οφείλει να είναι ένας μικρός θετικός αριθμός & οπωσδήποτε 

συνάρτηση του διακριτού χρόνου μ (Δ.Κ.). Η ενεργοποίηση του νευρώνα i του 

στρώματος λ, όπως περιγράψαμε λεπτομερώς στην προηγούμενη παράγραφο 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

       

( 1)

i ii j 1 0
 (net ) ( w )ij

j

w


   
   

 


  

 

 

Εισάγωντας την έννοια του διακριτού χρόνου μ, η παραπάνω εξίσωση γίνεται ως 

ακολούθως:  

   

( 1)

( ) ( ) ( , ) ij 1 0 ,
(net ) ( w )i i ij

j

w


  

      
   

 


  

,        (3). 

 

Προκειμένου να απλοποιήσουμε τον υπολογισμό της παραγώγου ij(λ,μ)w

E

 , θέτουμε 

 : 

( )

( )

( )

i

i

E

net



 









,  (4). 
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Που αποτελεί την μερική παράγωγο της συνάρτησης κόστους Ε ως προς την 

δικτυακή διέργερση του νευρώνα i, κατά διακριτή χρονική στιγμή μ. Το γράμμα 

δέλτα που χρησιμοποιείται για την απόδοση αυτής της παραγώγου, δίνει & ένα άλλο 

όνομα στο κανόνα εκπαίδευσης back propagation, αυτό του «Γενικευμένου κανόνα 

δέλτα». Το δi, σχετίζεται με το «σφάλμα» του νευρώνα i  όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του δi, μπορούμε να γράψουμε την μερική παράγωγο 

του σφάλματος Ε ως προς το βάρος του νευρώνα i ,wij(λ,μ), ως εξής: 

 

( ) ( )( )

( )

ij(λ,μ) ( ) ij(λ,μ) ij(λ,μ)w w w

i i

i

i

net netE E

net

 
 





  

  
   

,            (5). 

 

Η μερική παράγωγος της συναπτικής διεγέρσεως του νευρώνα i ως προς το 

συναπτικό βάρος wij(λ,μ) ,
( )

ij(λ,μ)w

inet



, βρίσκεται εύκολα επειδή η σχέση είναι γραμμική, 

οπότε ανάλογα με την τιμή του j έχουμε: 

 Όταν j διάφορο του μηδενός η μερική παράγωγος είναι: 
( )

( 1)

ij(λ,μ)w

i

j

net 

 





.  

 Όταν j=0, ( )

ij(λ,μ)

1
w

inet




. (θεωρούμε ότι η «τιμή  ενεργοποιήσης» για το κατώφλι  

είναι 1). 

Επομένως η 
ij(λ,μ)w

E


, με βάση τα προηγούμενα & τη σχέση (5) διαμορφώνεται ως 

ακολούθως:        ( )

( ) ( 1)

ij(λ,μ)

, 1,2,..., ( 1)
w

i j

E
j A 

   


   


             ,  (6)

 

&                  ( )

( )

ij(λ,μ)

, 0
w

i

E
j




  


. 

 

Επομένως για να υπολογίσουμε την μερική παράγωγο, πρέπει να προσδιορίσουμε όλα 

τα δi
(μ)

(λ), για όλους τους νευρώνες  i, όλων των στρωμάτων λ. Για να επιτύχουμε σε 

αυτό το εγχείρημα ξεκινούμε με φορά αντίστροφη από ότι κάναμε κατά τον 

υπολογισμό της ανάκλησης, δηλαδή ξεκινούμε από τη στοιβάδα εξόδου του δικτύου 

& κατευθυνόμαστε προς τα πίσω, στοιβάδα –στοιβάδα, φτάνοντας προς το πρώτο 

στρώμα. Έτσι για τη στοιβάδα εξόδου Λ, η αρνητική μερική παράγωγος του κόστους 

Ε ως προς τη διέγερση του νευρώνα i, δηλαδή το δi(Λ)
(μ)

 διαμορφώνεται ως 

ακολούθως:  

 

 

 

 

i ( )( )

( ) i i ( )

( ) ( ) ( )i i

( )
(t y ) ( )

i

i i

i i i

netE E E
net

net net net



   

  

 
 

 

 

 

   

   
       

    
,(7). 

 

Άρα το σφάλμα δi(Λ)
(μ)

, είναι το γινόμενο της διαφοράς του στόχου ti
μ
 για την 

συγκεκριμένη μονάδα εξόδου, από την απόκριση του δικτύου yi
μ
, επί την παράγωγο 

της συνάρτησης ενεργοποιήσεως γ (που είναι μια από τις εύκολα παραγωγίσιμες 

συναρτήσεις που περιγράφηκαν σε προηγούμενες παραγράφους) στην δικτυακή 

διέγερση του νευρώνα i, neti(Λ). 
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     Γενικεύοντας για κάθε στρώμα λ & κάθε νευρώνα i, το σφάλμα δi(λ)
(μ)

, 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

 i

i

( )

( )

( )

( 1)
( 1)

1 ( 1) ( )

( 1)
( ) ( )

( 1) ( )

1

( )

i

i

i

i i

E

net

netE

net net

w net







 




 

  
   


  

   








 

 


 

 






  




  

  

 





,   (8).  

    

 

Είναι προφανές από την σχέση (7), ότι βασιζόμενοι σε όλα τα σφάλματα του 

στρώματος λ+1, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε την τιμή του δi(λ)
(μ)

. Έτσι το 

σφάλμα δείχνει να διαδίδεται προς τα πίσω, ξεκινώντας από τη στοιβάδα εξόδου & 

καταλήγοντας στο στρώμα 1. Τα βάρη που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 

σφαλμάτων, είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάκληση του δικτύου. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι επειδή είναι δυνατό να μεταβάλλεται η συνάρτηση 

ενεργοποίησης από στρώμα σε στρώμα, ο τύπος (8) εξακολουθεί να ισχύει & μόνο η 

παράγωγος της γ μεταβάλλεται. Αφού υπολογίζονται εξαντλητικά όλα τα δ των 

νευρώνων του δικτύου, τότε χρησιμοποιώντας την σχέση (6), υπολογίζουμε όλα τα 

ij(λ,μ)w

E


 & είμαστε πλέον σε θέση να υπολογίσουμε την αναπροσαρμογή του βάρους 

μιας οποιασδήποτε σύνδεσης του δικτύου με βάση τη σχέση (2): 

 

ij(λ,μ+1) ij(λ,μ)

ij(λ,μ)

w w
w

E



  


  

 1

( )

ij(λ,μ+1) ij(λ,μ) ij(λ,μ) ( )

ij(λ,μ)

w w w
w ji

E


 

  



    


, για

0,1,2,..., ( 1), (1, )j        . 

 

 

2.16Η σημασία της παραμέτρου β στον back-propagation. 

 

    Στην πραγματικότητα ο αλγόριθμος back propagation, είναι μια προσέγγιση της 

κατάβασης δυναμικού που προσδιορίζεται από την εξίσωση:

 

ij(λ)

ij(λ)

w

w

d E

dt


 


(α). 

Τη σχέση αυτή διατυπώσαμε απλουστευτικά ως :  
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ij(λ,μ μ+1) ij(λ,μ+1) ij(λ,μ)

ij(λ,μ)

Δw = w w
w

E



  


 (β), κάνοντας ουσιαστικά τις ακόλουθες 

δυο παραδοχές απλοποίησης της αρχικής μας εξίσωσης (α): 

 

 ij(λ) ij(λ,μ+1)w Δwd  , δηλαδή η στοιχειώδης μεταβολή dw εξισώθηκε με την 

πραγματική μεταβολή Δw, που υλοποιεί ο αλγόριθμός back propagation στο 

διακριτό χρόνο μ. 

 

 dt  , ο δε απειροστά ελάχιστος χρόνος dt, εξισώθηκε με την παράμετρο 

β(το λεγόμενο βήμα εκπαίδευσης ή ρυθμός μάθησης). Άρα λοιπόν για να 

έχουμε μια καλή προσέγγιση της κατάβασης δυναμικού (εξ.α), πρέπει να 

επιλέξουμε μια πολύ μικρή τιμή για το β.  

 

    Μια πολύ μικρή ωστόσο τιμή για το β δημιουργεί πρόβλημα καθυστέρησης στην 

υλοποίηση της καθόδου στο κοντινότερο τοπικό ελάχιστο. Από την άλλη μεριά αν 

επιλεγεί μεγαλύτερη τιμή για το β τότε δεν επιτυγχάνεται η αρμόζουσα προσέγγιση 

της καθόδου κλίσεως (κατάβασης δυναμικού). Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας επιλογής 

για το β είναι συνήθως να έχουμε ατελή σύγκλιση προς το τοπικό ελάχιστο, με 

ταλαντώσεις του αλγορίθμου γύρω από αυτό, ενώ ακόμα χειρότερα απόκλιση του 

αλγόριθμου προς τιμές βαρών  . Όπως αναφέρεται ( Ζαπράνης ,Διαμανταράς), το 

β δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί μαθηματικά & χρησιμοποιούνται τιμές στο 

διάστημα 0,1 - 0,4, με τη μέθοδο της δοκιμής & σφάλματος. Γενικά θα πρέπει να 

ειπωθεί ότι αυξημένος αριθμός εισόδων σε ένα δίκτυο ή υψηλές τιμές για τις 

μεταβλητές εισόδου, επιβάλλουν χαμηλότερες τιμές για το β & αντιστρόφως για 

λιγοστές εισόδους & χαμηλές τιμές μεταβλητών εισόδου, το β θα πρέπει να είναι 

υψηλό. 

 

    Ενώ η τυπική κατάβαση δυναμικού, χρησιμοποιεί το ίδιο βήμα εκπαίδευσης β, για 

την εύρεση όλων των βαρών του δικτύου, φαίνεται πως συχνά επιτυγχάνεται 

ταχύτερη σύγκλιση, όταν γίνει χρήση διαφορετικών βημάτων εκπαίδευσης β για τα 

επιμέρους στρώματα του δικτύου ή & για την εύρεση κάθε συναπτικού βάρους 

χωριστά (Διαμανταράς, σελ. 61). Στο ίδιο πνεύμα, μπορεί να εφαρμόζονται 

διαφορετικά β από επανάληψη σε επανάληψη & από εποχή σε εποχή, κατά την 

εκτέλεση του αλγορίθμου. Για την επιλογή του β, σε επίπεδο προσδιορισμού 

επιμέρους βαρών, έχουν προταθεί διάφοροι κανόνες όπως ο κανόνας «delta-delta», η 

βελτίωση του «delta-bar-delta», ή η μέθοδος «gradient reuse» (για περαιτέρω μελέτη 

προτείνεται το βιβλίο S.Haykin σελ.79, κεφ.4
ο
). 

 

2.17Σημασία αρχικοποίησης βαρών στον  back-propagation. 

 

    Ο αλγόριθμος back-propagation, ξεκινάει την κάθοδο δυναμικού από ένα αρχικό 

σημείο αφετηρίας στο διάστημα των βαρών (ένα αρχικό διάνυσμα βαρών του 

δικτύου), που προσδιορίζει & τις αρχικές συνθήκες (initial conditions - Ζαπράνης 

,σελ74)) εφαρμογής του αλγόριθμού. Τα αρχικά αυτά βάρη οφείλουν να λάβουν τις 

κατάλληλες τιμές ώστε να αποφευχθεί μπλοκάρισμα της κατάβασης δυναμικού. 

    Έτσι θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση των ίδιων τιμών αρχικών βαρών, για τον 

προφανή λόγο ότι θα έχουμε τις ίδιες τιμές εξόδου από τους νευρώνες, με 
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αποτέλεσμα οι μεταβολές των βαρών να είναι επίσης ίδιες, σύμφωνα με τις σχέσεις 

της προηγούμενης παραγράφου & τα νέα βάρη πάντοτε τα ίδια. Κατά συνέπεια, 

εφόσον η λύση του προβλήματος απαιτεί ένα διάνυσμα με διαφορετικά βάρη, ο 

αλγόριθμος έχοντας τις αρχικές συνθήκες των ίσων βαρών δεν θα συγκλίνει ποτέ 

στην επιθυμητή λύση.  

 

    Η λύση του προβλήματος αυτού απαιτεί την αρχικοποίηση των βαρών σε μικρές 

(ωστόσο όχι υπερβολικά μικρές) & οπωσδήποτε ανόμοιες τιμές (symmetry braking). 

H επιλογή μικρών τιμών  στα βάρη καθορίζεται από την ανάγκη αποφυγής του 

φαινομένου του κορεσμού του δικτύου. Κατά τον κορεσμό, συμβαίνει πολύ μικρή 

μεταβολή των συναπτικών βαρών, όχι εξαιτίας πραγματικής σύγκλισης στο ελάχιστο 

της συνάρτησης σφάλματος, αλλά επειδή οι τιμές εξόδου των νευρώνων, είναι πολύ 

κοντά στο όριο της συνάρτησης ενεργοποίησης. Ποιό συγκεκριμένα, έστω ότι 

επιλέγονται μεγάλες τιμές για τα αρχικά βάρη του δικτύου, αυτό συνεπάγεται μεγάλες 

απόλυτες τιμές neti(λ), που οδηγούν σε τιμές εξόδου των συναρτήσεων ενεργοποίησης 

(σειγμοειδής) εi(λ)=γ(neti(λ)), πολύ κοντά στο κορεσμό, δηλαδή στο 1 ή στο μηδέν. 

Αυτές οι τιμές δίνουν παράγωγο της γ πολύ μικρή, γιατί γ΄(neti(λ)) = γ(neti(λ))(1- 

γ(neti(λ))) & κατά συνέπεια τιμή για το σφάλμα δi του νευρώνα επίσης πολύ μικρή, 

σχεδόν  μηδενική. Ανάλογη είναι η συνέπεια στη τελική μεταβολή των βαρών 

(ουσιαστικά μένουν ως έχουν), με τελικό κόλλημα του δικτύου στο ίδιο σημείο για 

πολλές επαναλήψεις. Παρόμοια κατάσταση προκύπτει & για υπερβολικά μικρές 

αρχικές τιμές βαρών, τότε η καθαρή είσοδος κάποιων μονάδων επεξεργασίας θα είναι 

πολύ μικρή με αποτέλεσμα & η έξοδος της μονάδας να είναι επίσης πολύ μικρή 

κοντά στο μηδέν. Έτσι & πάλι ο παράγοντας του σφάλματος γ΄(neti(λ)) = γ(neti(λ))(1- 

γ(neti(λ))) θα είναι μηδέν & άρα και η μεταβολή του βάρους μηδέν, με συνέπεια το 

κόλλημα του αλγορίθμου στο σημείο για πολλές επαναλήψεις . 

 

      Οι παραπάνω καταστάσεις, δημιουργούν το πρόβλημα της παράλυσης δικτύου, 

για το οποίο ο Wang (Wang et al,2003) πρότεινε τη λύση της χρησιμοποίησης 

διαφορετικών συναρτήσεων ενεργοποίησης, των κρυφών μονάδων στο δίκτυο, για 

κάθε παράδειγμα εκπαίδευσης. Ακόμα, οι συναρτήσεις αυτές προσαρμόζονται 

διαρκώς κατά την εκπαίδευση ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του κορεσμού. Ο 

Wang, προσαρμόζει τη ταχύτητα μετάβασης στις ασύμπτωτες τιμές 0 & 1 της 

σιγμοειδούς, χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή ρύθμισης της ταχύτητας μετάβασης 

Τp, για το παράδειγμα εκπαίδευσης P. Έτσι η σιγμοειδής διαμορφώνεται ως 

ακολούθως:
1

( )
1 pT net

net
e







. 

 

Για τον προσδιορισμό του Tp λαμβάνονται υπόψη δυο παράγοντες: 

 

1.Η μέγιστη τιμή της διαφοράς, ανάμεσα σε όλες τις εξόδους του δικτύου & τις 

αντίστοιχες επιθυμητές τιμές, για το συγκεκριμένο παράδειγμα εκπαίδευσης p, έστω 

ep. 

 

2.Η μέση τιμή της διαφοράς μεταξύ των επιθυμητών εξόδων, την οποία ονομάζει Η 

& είναι ανεξάρτητη από τα παραδείγματα εκπαίδευσης & σταθερή για δεδομένο 

πρόβλημα. 

  

Το πηλίκο  ep/Η, καλείται Αp & είναι ο «βαθμός προσέγγισης του στρώματος 

εξόδου». 
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Ο συντελεστής Τp διαμορφώνεται με βάση τις ανισότητες: 

 

1/ / , 1

1, 1

p p p

p

p

A H e A
T

A

  
  

  
 & κατόπιν εφαρμόζεται σε όλες τις κρυφές μονάδες 

του δικτύου κατά την εκπαίδευση με το παράδειγμα p. 

      

    Το Η είναι σταθερό & αυτό έχει ως αποτέλεσμα το  Αp να μειώνεται καθώς οι 

έξοδοι του δικτύου πλησιάζουν στις επιθυμητές τιμές. Όταν ο «βαθμός προσέγγισης 

του στρώματος εξόδου» Αp , γίνει μικρότερος από την μονάδα, τότε ο συντελεστής Τp 

παίρνει την τιμή 1 & η συνάρτηση ενεργοποίησης γίνεται η κλασική σιγμοειδής:

1
( )

1 net
net

e






. Αν ο Αp ξεπεράσει την μονάδα η συνάρτηση ενεργοποίησης 

δίνεται από την σχέση 
1

( )
1 pT net

net
e





 , (Τp=H/ep). 

Όσο μεγαλώνει ο Αp τόσο μικρότερος γίνεται ο Τp & αυτό σημαίνει μια ποιο ομαλή  

σιγμοειδή καμπύλη, που δεν είναι ευκολο να κορεσθεί, καθώς δίνει τιμές 0 & 1 μόνο 

για μεγάλες απόλυτες τιμές καθαρής εισόδου neti(λ).(από Ζαπράνης Α.. 2005) 

 

 

2.18Γεωμετρική Προσέγγιση Κατάβασης Δυναμικού & Πιθανές Αδυναμίες του  

Back – Propagation. 

 

    Η κατάβαση δυναμικού & η προσέγγιση της, δηλαδή ο αλγόριθμος back-

propagation, είναι μια βηματική διαδικασία αναζήτησης του ολικού ελάχιστου της 

συνάρτησης σφάλματος Ε(w), η όποια έχει σαν μεταβλητές παραμέτρους το 

διάνυσμα των βαρών του δικτύου W. Η διαδικασία αυτή προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει το σφάλμα επιλέγοντας να προσθέτει στο διάνυσμα των βαρών τις 

επιθυμητές εκείνες ποσότητες ( 
ij(λ,μ+1) ij(λ,μ)

ij(λ,μ)

w w
w

E



 


), που τείνουν να το 

μειώσουν τοπικά φτάνοντας σε ένα  ελάχιστο. Θα μπορούσαμε με άλλα λόγια να 

πούμε ότι ο αλγόριθμος υπολογίζει την κλίση της συνάρτησης σφάλματος Ε(w),   στο 

w0: 0

0

( )
w

E
E w


 


& στην συνέχεια εκτελεί ένα βήμα ελαχιστοποίησης προς την 

κατεύθυνση αυτή(βλέπε σχήμα), διαμορφώνοντας ένα νέο διάνυσμα βαρών w1 : 

1 0 0( )w w n E w   . 
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[από Ζαπράνη, Ελ. Βιβλ.:(2)] 
    Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι η κλίση να γίνει μηδέν δηλαδή να φτάσουμε σε ένα 

ελάχιστο της καμπύλης σφάλματος, που δυστυχώς δεν έπεται ότι είναι & το μοναδικό 

ή το ολικό ελάχιστο όπως θα συζητήσουμε & θα δείξουμε στη συνέχεια. 

 

   Ιδιαίτερη σημασία έχει η τιμή του ρυθμού μάθηση η, που καθορίζει τόσο την 

ταχύτητα προσέγγισης - μικρό η συνεπάγεται μεγάλους χρόνους εύρεσης του τοπικού 

ελάχιστου - όσο & την ικανότητα προσέγγισης στο τοπικό ελάχιστο. Η ικανότητα 

προσέγγισης επηρεάζεται από το η, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος της ταλάντωσης του 

αλγόριθμου, όταν αυτό πάρει μεγάλες τιμές. Τα παραπάνω αποδίδονται εποπτικά στα    

σχήματα που ακολουθούν: 

 

                     η μεγάλο(ταλάντωση)                      η μικρό (μεγάλος αριθμ. βημάτων) 

  

[ομοίως σχ. από Ζαπράνη] 

    Το παραπάνω πρόβλημα της επιλογής του η, αντιμετωπίζεται με την χρήση πιο 

πολύπλοκων μεθόδων κατάβασης, όπως αυτής με την χρήση «ορμής». Στην ουσία 

στον όρο προσδιορισμού του βάρους, στο δεύτερο μέρος της εξίσωσης,

 

ij(λ,μ+1) ij(λ,μ)

ij(λ,μ)

w w
w

E



 


, προσθέτουμε & έναν όρο «ορμής», που  αντικατοπτρίζει 

την αμέσως προηγούμενη κίνηση του βάρους στην πορεία καθόδου της συνάρτησης 

σφάλματος, η «ορμή» επομένως που έχει αποκτήσει η μεταβολή του βάρους 

αποδίδεται από μια σχέση  της μορφής : ( 1) [ ( ) ( 1)]ij ij ijm w m w w       , όπου m 

είναι η σταθερά ή παράμετρος ορμής. Έτσι η σχέση προσδιορισμού του βάρους 
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γίνεται:
ij(λ,μ+1) ij(λ,μ)

ij(λ,μ)

w w ( 1)
w

ij

E
m w 


    


.   Όταν βρισκόμαστε στα ψηλά της 

συνάρτησης σφάλματος & η κλίση είναι μεγάλη (οι μεταβολές του βάρους είναι 

μεγάλες) ο αλγόριθμος με την χρήση ορμής επιταχύνει επειδή προσθέτει τις 

μεταβολές αυτές στον επόμενο προσδιορισμό του βάρους, ενώ όταν η ορμή είναι 

μικρή δηλαδή πλησιάζουμε στο ελάχιστο έχουμε επιβράδυνση. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να καταφύγει στο Διαμανταράς σελ.67. 

 
     Υπάρχει μια πληθώρα μεθόδων, πέραν της χρήσης «ορμής», που σκοπό έχουν την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της επιβράδυνσης ή της ταλάντωσης του αλγόριθμού 

back-propagation προς το τοπικό ελάχιστο,  εξαιτίας ενός ακατάλληλου η, τέτοιες 

είναι :  

 

1.Η αναζήτηση σε ευθεία γραμμή (line search), η οποία προσπαθεί να βρει τη 

βέλτιστη τιμή του η με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους j 

 

2. Η συζυγής κατάβαση δυναμικού (conjugate gradient-μέθοδος 2
ης

 τάξης), η οποία 

εκτός από βέλτιστη επιλογή του η, επιδιώκει χρησιμοποιώντας παράγοντα «ορμής» 

στον προσδιορισμό του βάρους, να επιτύχει & την ταυτόχρονη βέλτιστη επιλογή 

αυτής της παραμέτρου (δηλ. της ορμής m), η οποία μεταβάλλεται σε κάθε βήμα 

εκπαίδευσης. 

 

3.Ο αλγόριθμός Quickprop ( Fahlman 1988) & διάφορες παραλλαγές της μεθόδου 

του Newton. Για όλες τις παραπάνω μεθόδους ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο 

Διαμανταρά σελ 67-82.

  

 

 2.19Το πρόβλημα των τοπικών ελαχίστων, η μη μοναδικότητα των λύσεων του 

Backpropagation & το θέμα της εξισορρόπησης διακύμανσης – μεροληψίας. 

 

     Το ουσιαστικότερο όμως πρόβλημα του αλγορίθμου Back-Propagation & άλλων 

μεθόδων που στηρίζονται αποκλειστικά στη χρήση της κλίσης της συνάρτησης 

σφάλματος (π.χ. αλγόριθμος Quasi – Newton, P. Mcnelis p.67-68), είναι η υψηλή 

πιθανότητα να εντοπίσουν ένα μόνο, από τα δυνητικά πολλαπλά τοπικά ελάχιστα της 

συνάρτησης σφάλματος & φυσικά όχι το ολικό ελάχιστο. Είναι το σημείο όπου η 

κλίση της καμπύλης σφάλματος γίνεται μηδέν, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι & το 

μοναδικό (βλέπε σχ.) (Ζαπράνης, Διαμανταράς, P. Mcnelis, K. Gurney) : 

 

      Στο σχήμα δεξιά είναι προφανές 

πως ανάλογα με το αρχικό σημείο 

εκκίνησης του αλγορίθμου, έχουμε & 

διαφορετική λύση, που δεν είναι 

πάντα η βέλτιστη. Συγκεκριμένα 

ξεκινώντας από το σημείο Α που 

αντιπροσωπεύει όπως είναι αντιληπτό 

ένα συγκεκριμένο διάνυσμα των 

βαρών του δικτύου το WA, ο 

αλγόριθμος back propagation θα 

οδεύσει προς την λύση WB, που είναι 
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ένα τοπικό ελάχιστο στην καμπύλη σφάλματος. Υπάρχουν άλλα δυο τοπικά ελάχιστα 

στην καμπύλη σφάλματος το WΓ, καθώς & το WΔ. Από αυτά τα τοπικά ελάχιστα το 

ολικό όπως είναι προφανές είναι το WΓ, το οποίο είναι εφικτό μόνο εάν 

αρχικοποιήσουμε τα βάρη μας δεξιά & αριστερά της κοιλάδας που φέρει αυτό το 

ελάχιστο.   
 

     Διάφορες λύσεις έχουν προταθεί στο πρόβλημα των τοπικών ελάχιστων, που 

αντιμετωπίζει ο αλγόριθμος back propagation & οι συναφείς μέθοδοι καθόδου 

κλήσεως, χωρίς ωστόσο θεαματικά πάντα αποτελέσματα. 

 

     Η μέθοδος «Weight jogging» για παράδειγμα, εφαρμόζει τυχαίες μεταβολές 

μικρού μεγέθους στο διάνυσμα βαρών της πρώτης λύσης & η εκπαίδευση του 

δικτύου συνεχίζεται μέχρι ο αλγόριθμος back propagation να συγκλίνει σε νέα λύση 

αυτή τη φορά (βλ.σχ.). Στο παράδειγμα του σχήματος ο αλγόριθμος αρχικά έχει 

δώσει ως λύση το διάνυσμα WB , με τυχαίες μεταβολές σε αυτό μετακινούμαστε στην 

πλευρά της κοιλάδας με το ολικό ελάχιστο, στο σημείο Β*. Εάν & ίσως υψηλοτέρα 

από το αρχικό επίπεδο σφάλματος Β, πλέον ο αλγόριθμος είναι σε θέση να εντοπίσει 

τη βέλτιστη λύση. 
 

 

[ομοίως σχ. από Ζαπράνη] 

 
    Ωστόσο δεν είναι πάντα βέβαιο ότι αυτές οι μεταβολές θα μας οδηγήσουν στην 

κοιλάδα με το ολικό ελάχιστο & μάλιστα σε ορισμένο & σύντομο χρόνο. 

 

    Άλλες μέθοδοι που έχουν προταθεί για τη λύση του προβλήματος των τοπικών 

ελαχίστων είναι οι ακόλουθες : α. Της προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated 

annealing) με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα από την προηγηθείσα μέθοδο 

(Ζαπράνης, Διαμανταρας, P. Mcnelis), β. Των γενετικών αλγόριθμων (genetic 

algorithms) που αντιμετωπίζουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα. 

Οι μέθοδοι αυτές, με προεξάρχουσα  τη μέθοδο των γενετικών αλγορίθμων, βρίσκουν 

πλέον σημαντική εφαρμογή στη βελτιστοποίηση των λύσεων του αλγόριθμου back 

propagation, αλλά & σε επιμέρους βελτιώσεις & προσαρμογές της αρχιτεκτονικής 

του δικτύου  (P. Mcnelis, 2005, Λυκοθανάσης Σ., 2000). Οφείλουμε να τις 

διακρίνουμε από τα νευρωνικά δίκτυα & να γνωρίζουμε ότι ανήκουν στην κατηγορία 

των στοχαστικών αλγόριθμων. 
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    Ένα επίσης σημαντικό θέμα που πρέπει να καταδείξουμε είναι πως η 

πολυπλοκότητα του δικτύου δηλαδή η αρχιτεκτονική ή τοπολογία αυτού, επηρεάζει 

άμεσα τις τιμές της συνάρτησης σφάλματος & είναι δυνατό ένας ή περισσότεροι 

συνδυασμοί βαρών &/ή μονάδων επεξεργασίας να σημαίνουν την ίδια τιμή 

σφάλματος. (Ζαπράνης, από Chen & Hecht-Nielsen,1989). Ακόμα & για μια 

συγκριμένη αρχιτεκτονική δικτύου (χωρίς προσδιορισμένες παραμέτρους βαρών) 

μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί βαρών που αντιστοιχούν στην ίδια 

τιμή της συνάρτησης σφάλματος & για το λόγο αυτό μπορεί υπό διαφορετικές 

συνθήκες αρχικοποίησης των βαρών να οδηγούμαστε σε τελείως διαφορετικές λύσεις 

που ωστόσο σημαίνουν την αυτή τιμή για την συνάρτηση σφάλματος (ισοδύναμες 

λύσεις). Επίσης είναι δυνατό (ειδικά σε υπερπαραμετροποιημένα δικτύα), να έχουμε 

παρεμφερείς (όμοιες) λύσεις, που αντιστοιχούν στο ίδιο επίπεδο σφάλματος (αυτό 

ονομάζεται επίπεδο ελάχιστο - flat minimum), το οποίο είναι στην ουσία ένα 

«πλάτωμα» λύσεων απαρτιζόμενο από ένα σύνολο – γειτονιά  διανυσμάτων βαρών, 

με ίσες τιμές για την συνάρτηση σφάλματος.(βλ.,σχ.): 

 

 

[ομοίως σχ. από Ζαπράνη] 
 

    Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται με μεθόδους κλαδέματος (pruning 

methods), όπως οι αλγόριθμοι : OBS (Hassibi & Stork, 1993), OBD (LeCun et 

al,1990), ICE (Zapranis & Haramis, 2001) κτλ. ( Ζαπράνης). 

 
    Τέλος πρέπει να πούμε πως το πρόβλημα των μεθόδων βηματικής καθόδου, να 

βρουν την βέλτιστη λύση του διανύσματος των βαρών για την ελαχιστοποίηση του Ε, 

επηρεάζεται (επιδεινώνεται ή βελτιώνεται) θεμελιωδώς, από την επιλογή της 

αρχιτεκτονικής (ή τοπολογίας) του δικτύου ως προς την περιπλοκότητα του προς 

επίλυση προβλήματος. Όπως αναφέρει ο Ζαπράνης Α.,2005 , όταν η αρχιτεκτονική 

του δικτύου παρουσιάζει περιπλοκότητα μεγαλύτερη από όση η απαιτούμενη για την 

συγκεκριμένη εφαρμογή (απλούστερης υφής πρόβλημα) & το μέγεθος του δείγματος 

, τότε το υπόδειγμα που έχει εκτιμηθεί θα παρουσιάζει υψηλή «διακύμανση». Αυτό 

συνεπάγεται ότι για επαναλαμβανόμενη δειγματοληψία από το αρχικό δείγμα 

εκπαιδεύσεως & στη συνέχεια προσαρμογή στα νέα δείγματα που προκύπτουν, 

λαμβάνουμε αρκετά διαφορετικές λύσεις, δηλαδή διαφορετικά διανύσματα βαρών 

που αντιστοιχούν στο ίδιο σφάλμα. Από την άλλη μεριά εάν η επιλεχθείσα 
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αρχιτεκτονική είναι ποιο απλή από όσο απαιτείται για το συγκεκριμένο πρόβλημα 

(σύνθετης υφής υποκείμενη σχέση προς εκτίμηση), με άλλα λόγια ο αριθμός 

παραμέτρων (αριθμός στοιβάδων & νευρώνων) είναι μικρός για το πρόβλημα, τότε το 

μοντέλο που προκύπτει μπορεί να είναι υποπαραμετροποιημένο & ελλιπές ή με 

στατιστικούς όρους «μεροληπτικό». Και στις δυο περιπτώσεις το μοντέλο δίνει κακές 

προσεγγίσεις της υποκείμενης σχέσης. Για την εξισορρόπηση της μεροληψίας & της 

διακύμανσης ακολουθούνται διάφορες στατιστικές μεθοδολογίες, όπως για 

παράδειγμα το Cross-validation, η μέθοδος bootstrap, τα κριτήρια πληροφόρησης 

κτλ. (βλέπε Ζαπράνης.Α., 2005). 

 

2.20 Άλλες μορφές ANNs & υβριδικές προσεγγίσεις. 

 

    Έχοντας πλέον μια βασική γνώση για τα δίκτυα MLPs, είμαστε σε θέση να 

προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο αυτής της μελέτης, που ασχολείται με τις 

εφαρμογές των δικτύων αυτών σε θέματα χρηματοοικονομικής. 

 

     Πριν γίνει αυτό, οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως υπάρχει μια πλειάδα 

εναλλακτικών δικτύων πέραν των MLPs, που επίσης χρησιμοποιούνται όπως θα 

διαφανεί (π.χ. SOM, SVR, RBF, RNN κτλ.) σε τέτοια προβλήματα. Τα δίκτυα αυτά 

φέρουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. οργάνωση, λειτουργία, 

εκπαίδευση κτλ.), που τα διαφοροποιούν από τα MLPs. (για περισσότερα βλέπε 

σχετική βιβλιογραφία, π.χ. Haykin S., 2010.)  

 

     Επίσης πολλές φορές είναι δυνατό να γίνει συγκερασμός των νευρωνικών δικτύων  

με άλλες τεχνολογίες & να προκύψουν υβριδικές προσεγγίσεις (π.χ. ΑΝΝs+Genetic 

Algorithms, ANNs+Expert Systems, ANNs+Fuzzy Logic κτλ.) Η αναλυτική 

παρουσίαση τέτοιων προσεγγίσεων & των παραπάνω δικτύων, ξεφεύγει από τους 

σκοπούς της παρούσας μελέτης, ωστόσο θεωρείται κρίσιμη μια βασική γνώση τους 

για την κατανόηση των θεμάτων.(για αυτό ο αναγνώστης παραπέμπεται στην 

αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας) 
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 Κεφάλαιο 3ο 

 

 

 

3.1Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων σε Χρηματοοικονομικά Προβλήματα 

 

    Τα νευρωνικά δίκτυα έχοντας την ιδιότητα του καθολικού προσεγγιστή, που 

αναλύσαμε σε προηγούμενες παραγράφους, χρησιμοποιούνται γενικά σε εφαρμογές 

πρόβλεψης & ταξινόμησης, σε ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών πεδίων. Αυτό 

διαπιστώνουν μια σειρά αναφορών [Zhang et all(1998), Paliwal & Kumar(2009), 

Vellido et all(1999), Wong et all(1997), Wong & Selvi(1998) κ.α] αλλά & είναι σε 

θέση να παρατηρήσει με μια  απλή αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας ο 

ερευνητής. Ενδεικτικά αναφέρουμε από τους Mukta & Usha (2009), τέτοιοι τομείς με 

πολλαπλές εφαρμογές των NN, είναι :1.Λογιστική & Επενδύσεις, 2.Επιστήμες Υγείας 

& Φαρμακολογίας , 3.Μηχανικής & Βιομηχανίας, 4.Εμπορία & Διαφήμηση & άλλες. 

 

    Αναδιφώντας την βιβλιογραφία, για αναφορές (reviews) σε εφαρμογές των ANNs 

στον ευρύτερο τομέα των επενδύσεων, μέσω της παγκόσμιας μηχανής αναζήτησης 

Google, o ερευνητής καταλήγει σε ποικιλία σχετικών άρθρων [π.χ. Paliwal & 

Kumar(2009), Vellido et all(1999), Wong et all(1997), Wong & Selvi(1998), Burrell 

& Folarin(1997), Refenes & Azema-Barac(1994) κ.α.].  

 

     Η κάθε αναφορά κάνει ιδιαίτερη μνεία σε ορισμένα πεδία των επενδύσεων (π.χ. 

στην πρόβλεψη πτώχευσης ή στη πρόβλεψη ισοτιμιών κτλ.), ενώ ευρεία γκάμα 

χρηματοοικονομικών εφαρμογών παρουσιάζουν λίγες αναφορές, όπως αυτή των 

Wong & Selvi (1998). Σύμφωνα με την ανάλυση τους οι δυο ερευνητές διαπιστώνουν 

37 κατηγορίες εφαρμογών των νευρωνικών δικτύων στο χώρο των επενδύσεων, από 

τις οποίες αναφέρουμε τις 29, καθότι κατά τη γνώμη μας οι υπόλοιπες είναι 

παρεμφερείς. Η μελέτη αυτών των ομάδων βοήθησε & στην δική μας εμπειρική 

έρευνα. Έτσι στο άρθρο τους καταγράφηκαν εφαρμογές όπως : 1. πρόβλεψη 

χρεοκοπίας επιχείρησης (bankruptcy prediction of firms), 2. πρόβλεψη απόδοσης 

μετοχής (stock performance prediction), 3. πρόβλεψη χρεοκοπίας τραπεζών 

(bankruptcy prediction of banks), 4. αγοραπωλησία ομολόγων (bond trading), 5. 

ανάλυση βιωσιμότητας εμπορικών δανείων (commercial loan application analysis), 6. 

εκτίμηση ακίνητης περιουσίας (real estate appraisal), 7. βαθμολόγηση  ομολόγων 

(bond rating), 8. αξιολόγηση πιστωτικής ικανότητας (credit evalauation), 9. πρόβλεψη 

τιμών Futures ( future price forecasting), 10. εκτίμηση τιμής πρώτης δημόσιας 

προσφοράς (initial public offering pricing), 11. έλεγχος υπεραναλήψεων από 

τρεχούμενους λογαριασμούς (checking account overdrafts), 12. κατασκευή ειδικού τύπου 

ομολόγων αξιώσεων (construction contract bond claims prediction), 13. πρόβλεψη 

αποφάσεων του FED (federal reserve decision - making), 14. αντιστάθμιση  με 

Futures options (Fututre options hedging), 15. τιμολόγηση Future Options (future 

options pricing), 16. πρόβλεψη τιμών Futures (future spot rate prediction), 17. 

πρόβλεψη όγκου συναλλαγών Futures (future trading volume forecasting), 18. 

πρόβλεψη επιτοκίων (interest rate prediction), 19. Ανάλυση εσωτερικών 

αλληλεπιδράσεων αγορών(intermarket analysis), 20. αξιολόγηση δανείων (loan 

evaluation), 21. πρόβλεψη αθέτησης πληρωμής δανείων (loan payment default 

classification), 22. πρόβλεψη προπληρωμής στεγαστικών δανείων (mortages 

prepayment rate prediction), 23. διαχείριση χαρτοφυλακίων στεγαστικών δανείων 

(Mortages-backed security portofolio management), 24. πρόβλεψη καθαρής αξίας 
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αμοιβαίου κεφαλαίου, 25. βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου μετοχών (optimal stock 

portfolio selection), 26. διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management), 27. 

περίοδος διακράτησης μετοχής & πρόβλεψη απόδοσης (stock market holding period 

return investigation), 28. πρόβλεψη διακύμανσης αγορών (volatility forecasting), 29. 

πρόβλεψη συστηματικού ρίσκου αγορών (stock’s systematic risk forecasting) κ.α. 

κατηγορίες που κατά τη γνώμη μας εμπίπτουν στις προηγούμενες. 

 

    Διαπιστώνουμε λοιπόν πως υπάρχει μια πληθώρα δυνητικών εφαρμογών των 

ANNs στο χρηματοοικονομικό - επενδυτικό τομέα, το εύρος της οποίας διαρκώς 

αυξάνεται. Στις επόμενες παραγράφους διεξάγουμε την δική μας προσπάθεια 

αναζήτησης τέτοιων εφαρμογών, με τη διαφορά ότι ακολουθούμε μια ποιο ενδελεχή 

ανάλυση ορισμένων από αυτές, με στόχο να δούμε εμπειρικά κάποια επιμέρους 

χαρακτηριστικά, όπως ο τρόπος εφαρμογής, οι τύποι των δικτύων, οι 

χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι εκπαίδευσης, η σύγκριση & η υποκατάσταση άλλων 

στατιστικών μεθόδων που αποτελούν πρότυπα εργαλεία για την επίλυση παρόμοιων 

προβλημάτων (τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα), οι σχετικές & συγκριτικές επιδόσεις 

κτλ. Στην ανάλυση των Wong & Selvi, δίνεται μια ποιο γενική ταξινόμηση, με βάση 

κυρίως το επίπεδο του management που αυτές αφορούν & παρουσιάζεται σύντομη 

ταξινομική αναφορά στα προηγούμενα. 

 

 
3.2Βιβλιογραφική Βάση Αναζήτησης Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών  Νευρωνικών 

Δικτύων. 

 

    Προκειμένου να υλοποιηθεί η εμπειρική διερεύνηση των εφαρμογών των 

Νευρωνικών Δικτύων σε Χρηματοοικονιμικά Προβλήματα, χρησιμοποιήθηκε ένας 

εκτενής αριθμός ηλεκτρονικών περιοδικών του ΠΑΜΑΚ, που δυνητικά θα περιείχαν 

τέτοιες εφαρμογές. Αν θέλαμε να κατατάξουμε τα περιοδικά αυτά, θα λέγαμε ότι 

ανήκουν στην κατηγορία της Χρηματοοικονομικής.  Επίσης κάνουμε στη συνέχεια & 

μια ποιο ειδική κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον στενότερο τομέα εφαρμογής που 

αφορούν. Δεξιά από κάθε περιοδικό αναφέρεται μέσα σε αγκύλες η περίοδος όπου 

αυτό ήταν διαθέσιμο στη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη & ακολούθως ο αριθμός των 

σχετικών άρθρων που βρέθηκαν σε αυτό με τη χρήση λέξεων κλειδιών.       

 

    Η αναζήτηση των σχετικών άρθρων στο κάθε περιοδικό έγινε με τη χρήση 

συνδυασμού δυο λέξεων κλειδιών, αναλόγως της ειδικής κατηγορίας εφαρμογής 

νευρωνικού δικτύου που θέλαμε να εντοπίσουμε. Έτσι συνδυάστηκαν η ονομασία 

neural networks με τις ακόλουθες λέξεις: ‘stocks’, ‘bonds’, ‘exchange rates’, ‘equity’, 

‘loans’, ‘trading strategies’, ‘derivatives’, ‘credit scoring’, stock options’, 

‘bankruptcy’. Οι παραπάνω λέξεις αφορούν σε περιοχές της χρηματοοικονομικής 

όπου εφαρμόζονται τα νευρωνικά δίκτυα όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο 

(π.χ. με τη λέξη stocks αναζητήσαμε εφαρμογές των nn στο χώρο πρόβλεψης τιμών 

μετοχών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών κτλ.) & μας βοήθησαν να εντοπίσουμε 

& να ονοματίσουμε τις αντίστοιχες εφαρμογές, αλλά ακόμα & ειδικότερες κατηγορίες 

περιοχών εφαρμογής. Ακολούθως παρατίθενται τα ονόματα των περιοδικών στις 

αντίστοιχες κατηγορίες όπου αυτά ταξινομήθηκαν. 
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  Περιοδικά Επενδύσεων & Χρηματοοικονομικής (Finance)  

 

           Υποκατηγορίες: 

 

1.  Διαχείριση Επενδύσεων (Financial Management) :  

   

1. FM: Financial Management [1 άρθρο] 

2. Journal of Corporate Finance [0άρθρα] 

3. European Financial Management [1995-2010/06, 0 άρθρα].  

4. Financial Analysts Journal [1965-2010/06, 2 άρθρα]. 

5. Journal of Applied Corporate Finance [1997 – 2010/06 , 0 άρθρα]. 

 

 2.    Επενδύσεις & Χρηματοοικονομικά (Finance). 

 

      1.   Journal of Finance [0 άρθρα]. 

      2.   Review of Financial Studies [1998-2010/06, 0 άρθρα]. 

      3.   European Finance Review [1997-2003, 0 άρθρα]. 

      4.   Journal of Empirical Finance [1993 - 2010/06, 4 άρθρα]. 

      5.   Journal of International Money and Finance [1982 – 2010/06, 1 άρθρο]. 

      6.   European Journal of Finance [1995 – 2010/06, 8 άρθρα]. 

      7.   Financial Review [1993 – 2010/06, 1 άρθρο]. 

      8.   Finanzarchiv [ 0 άρθρα]. 

      9.   Journal of Financial Research [1978 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

    10.   Journal of Financial Services Research [1987 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

    11.   Global Finance Journal [1989 – 2010/06, 1 άρθρο]. 

    12.   International Finance [1998 – 2010/06 ,  0 άρθρα]. 

    13.   International Review of Financial Analysis [1992 – 2010/06 , 5  άρθρα]. 

    

 

 

3.     Μαθηματικά & Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά (Quantitative Finance). 

 

1. Journal of Financial and Quantitative Analysis [0 άρθρα]. 

2. Mathematical Finance [1997 - 2010, 1 χρόνο εμπάργκο, 0 άρθρα]. 

3. Finance and Stochastics [1997-2010/06, 0 άρθρα]. 

4. Quantitative Finance [2001 – 2010/06, 1 χρόνο εμπάργκο, 2 άρθρα]. 

5. Journal of Financial Econometrics [2003 -2010/06, 0 άρθρα]. 

 

4.     Οικονομία & Επενδύσεις (Financial Economics). 

 

1. Journal of Financial Economics [0 άρθρα]. 

2. Applied Financial Economics [1991 – 2010/06 , 9 άρθρα] 

3. International Journal of Finance & Economics [1996 – 2010/06,  3άρθρα]. 

4. Decisions in Economics and Finance [1978 – 2010/06, 0 άρθρο]. 
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5. International Review of Economics and Finance [1992 – 2010/06, 1 άρθρο]. 

      6.   Applied Financial Economics Letters [ 2005 - 2008 ,    2 άρθρα]. 

      7.   Journal of Economics and Finance [1991 – 2010/06 , 2 άρθρα]. 

 

      

 

5.      Χρηματοπιστωτικός Τομέας (Financial Sector).  

 

1. Journal of Money, Credit and Banking [1969 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

2. Journal of Banking and Finance [1977-2010/06, 3 άρθρα] 

3. Journal of Financial Intermediation [1990 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

4. Journal of Financial Markets [1998 -2010/06,  1 άρθρο]. 

5. Financial Markets, Institutions and Instruments [1997 – 2010/06,   0 άρθρα]. 

6. Financial Services Review [1991 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

 

 

6.       Παράγωγα Προϊόντα (Derivatives). 

 

      1.    Journal of Futures Markets [1981 – 2010/06, 3 άρθρα]. 

      2.    Journal of Derivatives [2002 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

    

 

 

7.       Διαχείριση Χαρτοφυλακίου(Portfolio Management). 

 

      1.   Journal of Portfolio Management [ 1997 – 2010/06, 1 άρθρα) 

 

 

8.     Επενδύσεις Ακινήτων (Real Estate). 

            

      1.   Journal of Real Estate Literature [1997 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

      2.    Real Estate Economics [1995 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

 

 

9.    Διαχείριση Ρίσκου & Ασφάλειες (Risk & Insurance). 

 

     1.   Journal of Risk and Insurance [1965 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

     2.   Journal of Risk and Uncertainty [1988 – 2010/06, 0 άρθρα]. 

     3.  Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues & Practice [1999  – 2010/06, 0 

άρθρα]. 

     4.   Geneva Risk and Insurance Review [ 1997 – 2010/06, 0 άρθρα]. 
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     Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις κατηγορίες των περιοδικών που 

διακρίναμε  & τον αντίστοιχο αριθμό περιοδικών ανά κατηγορία. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση των περιοδικών δεν έγινε με αυστηρά κριτήρια & 

πως ενδεχόμενα οι κατηγορίες αλληλεπικαλύπτονται. Στόχος  ήταν να διευκολύνουμε 

την εποπτεία επί του υλικού αναζήτησης των εφαρμογών & να δούμε τυχόν τάσεις 

στις εφαρμογές ανά τομέα ενδιαφέροντος.  

 

 

 

    Στις επόμενες παραγράφους δίνουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας & γίνεται η 

παρουσίαση των εφαρμογών των αντίστοιχων άρθρων, ανά κατηγορία εφαρμογής 

 

3.3Κατηγορίες Εφαρμογών ANNs σε Χρηματοοικονομικά Προβλήματα – 

Αποτελέσματα Βιβλιογραφικής Έρευνας. 

 

   Στις προηγούμενες παραγράφους δώσαμε τον αριθμό των άρθρων που 

αντιστοιχούσαν σε κάποια χρηματοοικονομική εφαρμογή ανά περιοδικό αναφοράς, 

χωρίς να διακρίνουμε τύπους εφαρμογών. Στη συνέχεια δίνουμε την περιγραφή 

αυτών των εφαρμογών ανά κατηγορία-τύπο στην οποία τις τοποθετήσαμε. Συνολικά 

εντοπίσαμε 16 ομάδες-τύπους εφαρμογών, ενώ ενδεχόμενα κάποιες από αυτές 

εμπεριέχουν υποπεριπτώσεις, που από μόνες τους θα συνιστούσαν ειδική κατηγορία. 

Όπου μπορούμε να διακρίνουμε κάτι τέτοιο, κάνουμε μια απλή αναφορά 

αποφεύγοντας να πολλαπλασιάσουμε υπερβολικά τις περιπτώσεις των κύριων 

κατηγοριών.  

Περιοδικά Επενδύσεων & 

Χρηματοοικονομικής (Finance) 

Αριθμός Περιοδικών ανά Κατηγορία. 

(Αριθμός Εφαρμογών ανά κατηγορία) 

1.Διαχείριση Επενδύσεων (Financial 

Management) 

5 

(3) 

2.Επενδύσεις & Χρηματοοικονομικά 

(Finance). 

13 

(20) 

3. Μαθηματικά & Υπολογιστικά 

Χρηματοοικονομικά (Quantitative 

Finance). 

 

 

5 

 

(2) 

4. Οικονομία & Επενδύσεις (Financial 

Economics). 

7 

(17) 

5.  Χρηματοπιστωτικός Τομέας 

(Financial Sector). 

6 

(4) 

6. Παράγωγα Προϊόντα (Derivatives). 2 

(3) 

7. Διαχείριση 

Χαρτοφυλακίου(Portfolio 

Management)/ 

1 

(1) 

8.Επενδύσεις Ακινήτων (Real Estate). 2 

(0) 

9.    Διαχείριση Ρίσκου & Ασφάλειες 

(Risk & Insurance). 

4 

(0) 
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    Οι ομάδες – τύποι  εφαρμογών που εντοπίσαμε είναι οι ακόλουθες: 

 

 

1. Κίνδυνος – Πρόβλεψη Χρεοκοπίας [Bankruptcy Prediction]. 

2. Πρόβλεψη Απόδοσης Μετοχής [Stock Performance/Selection Prediction] 

3. Πρόβλεψη Απόδοσης Δεικτών Μετοχών [Capital Market Index Forecasting] 

4. Πρόβλεψη Μεταβλητότητας Αγοράς [ Market Volatility Forecasting] 

5. Πρόβλεψη Ισοτιμίας [Foreign Exchange Rate Prediction] 

6. Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Κρίσεων [Currency Crises Prediction](δεν το 

έχει) 

7. Πρόβλεψη Απόδοσης Εμπορευμάτων [Product Performance Prediction] 

8. Πρόβλεψη VaR [Value at Risk  Prediction] 

9. Πρόβλεψη Απόδοσης Ομολόγων [Bond Market Prediction] 

10. Πρόβλεψη Πληθωρισμού [Inflation Rate Prediction](δεν το έχει) 

11. Πρόβλεψη Επιτοκίων [Interest Rate Prediction] 

12. Πρόβλεψη Επιτυχούς Εξαγοράς Επιχείρησης [Takeover Success Prediction](δεν 

το έχει) 

13. Πρόβλεψη Τριμηνιαίων Εταιρικών  Κερδών [Qurterly Earns Prediction] 

14. Τιμολόγηση - Πρόβλεψη Τιμών & Εμπορία Παραγώγων Προϊόντων[Pricing -  

Price Forecasting & Trading of Derivatives] 

15. Πρόβλεψη Όγκου Συναλλαγών στα Futures [Transaction Volume Future 

Market Prediction 

16. Πρόβλεψη της Επίδρασης του Όγκου Συναλλαγών στις Τιμές των Futures 

[Transaction Volume effect on Future Prices] 

 

    Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται, όλες οι εφαρμογές που εντοπίσαμε στο 

βαθμό κυρίως μιας εμπειρικής προσέγγισης, χωρίς να μπαίνουμε σε ανάλυση 

λεπτομερών στατιστικών δεδομένων & τεχνικών νευρωνικών δικτύων, κάτι που θα 

κούραζε το μέσο ειδικό στα χρηματοοικονομικά. Τα στοιχεία όπου επιμένουμε, 

αφορούν κυρίως σε γενικές ιδιότητες των δικτύων & ειδικότερα στην σχετική τους 

απόδοση ως προς τις συνηθισμένες προσεγγίσεις της στατιστικής & της οικονομετρίας, 

σε ανάλογες εφαρμογές. Ακόμα αποδίδεται σε αδρές γραμμές η μεθοδολογική 

προσέγγιση των ερευνητών στο δεδομένο πρόβλημα. 
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3.3.1Κίνδυνος – Πρόβλεψη Χρεοκοπίας [Bankruptcy Prediction]. 

 
    Ο κίνδυνος χρεοκοπίας & η ποιότητα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης, είναι βασικά θέματα, που απασχολούν πέρα από τους ιδιοκτήτες αυτής 

(μαζί με τους μετόχους) & μια σειρά  άλλων ενδιαφερομένων. Τέτοιοι θα μπορούσε 

να είναι δυνητικοί επενδυτές που επιθυμούν είτε να επενδύσουν, είτε να εξαγοράσουν 

την εταιρία, εποπτικές αρχές που θέλουν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των 

μικρομετόχων, ασφαλιστικές εταιρίες, δυνητικές τράπεζες δανειστές κτλ. 

    Παραδοσιακά τρόποι προσέγγισης & μοντελοποίησης  του φαινομένου της 

χρεοκοπίας, απασχόλησαν τη στατιστική & την οικονομετρία, οδηγώντας σε 

γραμμικά μοντέλα ταξινόμησης. Ο Altman (1968) υπήρξε πρωτοπόρος στη 

μοντελοποίηση της εταιρικής χρηματοοικονομικής κατάστασης, χρησιμοποιώντας 

διακριτή ανάλυση (Linear Discriminant Analysis, LDA), με χρηματοοικονομικούς 

λόγους ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Παράλληλα χρησιμοποιούνται & άλλες 

προσεγγίσεις όπως αυτές της logit & probit analysis. 

    Ωστόσο όλα τα προαναφερθέντα μοντέλα κάνουν υπερβολικά απλουστευτικές 

υποθέσεις για τις χρησιμοποιούμενες ανεξάρτητες μεταβλητές (inputs), όσο αφορά 

την ετερογένεια των δεδομένων (firm specific data heterogeneity) & την 

ετεροσκεδαστικότητα. Για παράδειγμα η LDA, υποθέτει κανονικές κατανομές των 

δεδομένων & παρόμοιες μήτρες διακύμανσης & συνδιακύμανσης των ομάδων, για να 

είναι βέλτιστη η απόδοση της. Τέλος δίνουν παρόμοια αποτελέσματα στις 

χρηματοοικονομικές εφαρμογές τους [Serano-Cinca (1997), Coats & Fraklin Fant 

(1993)]. 

     Άλλες προσεγγίσεις στην μοντελοποίηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης & 

του πιστωτικού ρίσκου, χρησιμοποιούν την στοχαστική προσέγγιση που αναπτύχθηκε 

από τον Merton (1973) & το μοντέλο αξίας προς αναλαμβανόμενο κίνδυνο (VaR 

model), όπως αναφέρει ο Hall & et all (2009). Στις εφαρμογές που ακολουθούν 

ωστόσο, δεν είδαμε καμία από αυτές τις τεχνικές να τίθεται προς σύγκριση με 

νευρωνικά μοντέλα. Θα μπορούσε να αποτελεί ενδιαφέρουσα ερευνητική προσπάθεια 

μια τέτοια σύγκριση. 

     Στις μελέτες που ακολουθούν (1,2,3,4) τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν την 

κεντρική τεχνική ή τη δευτερεύουσα τεχνική, προς σύγκριση με ένα από τα βασικά 

μοντέλα που περιγράφηκαν παραπάνω. Τα δίκτυα MLPs & συγγενικά τους (π.χ. 

Cascade – Correlation neural network) , αποδεικνύονται εφάμιλλα & κατά 

περίπτωση καλύτερα από τα «παραδοσιακά» μοντέλα. Βασικά πλεονεκτήματα των 

MLPs, θεωρούνται από τους ερευνητές, η ευκαμψία προσαρμογής τους σε μη 

εξειδικευμένες παραμετρικές κατανομές των δεδομένων & η δυνατότητα 

ταυτοποίησης από την αρχιτεκτονική τους, σχέσεων υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας 

μεταξύ των εισερχόμενων στο μοντέλο μεταβλητών & της εξερχόμενης εξαρτημένης 

μεταβλητής («παγκόσμιοι προσεγγιστές»).  

 

  Εφαρμογές: 
 
    [1]. Σε μια τυπική μελέτη πρόβλεψης χρεοκοπίας,  οι Coats & F. Fant (1993), 

χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο τύπου Cascade – Correlation neural network, 

προσπαθούν να προβλέψουν το έτος έκδοσης, από τις ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές, 

της γνωστής αναφοράς  χρεοκοπίας (‘’going – concern opinion’’), η οποία εκδίδεται 

όταν υπάρχει σιγουριά από τις αρχές ότι η εταιρία αδυνατεί να καλύψει της 

υποχρεώσεις τις & πρόκειται να προβεί σε χρεωκοπία. (Στο δείγμα εκπαίδευσης οι 
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εταιρίες μετά την έκδοση της αναφοράς χρεοκοπούν όλες χωρίς εξαίρεση μέσα στο 

επόμενο έτος). 

    Ο χρησιμοποιούμενος τύπος δικτύου στην ουσία είναι ένα εξελισσόμενο – MLP 

(με διαδοχική προσθήκη νευρώνων & στρωμάτων κατά την διαδικασία εκπαίδευσης), 

γεγονός που επιτυγχάνει η χρήση ενός διαφορετικού τύπου αλγόριθμου μάθησης, ο 

οποίος σύμφωνα με τους ερευνητές φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του 

συνήθως χρησιμοποιούμενου backpropagation & άλλών. Ο αλγόριθμός του Cascade 

είναι ταχύτατος, οδηγεί από μόνος του στο επιθυμητό μέγεθος & σχεδιασμό του 

δικτύου, δεν απαιτεί οπισθοδιάδοση των σφαλμάτων κτλ. 

    Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας τους πέντε χρηματοοικονομικούς λόγους του Z 

Score model του Altman ( η φόρμουλα Z-score, για την πρόβλεψη της πτώχευσης 

δημοσιεύθηκε το 1968 από τον Edward I. Altman,  ενώ οι 5 δείκτες που χρησιμοποιεί είναι οι 

ακόλουθοι: Working Cap./Total assets, Retained earnings/total assets, Earnings bef. Interest & 

taxes/total assets, Market value of equity/book value of total debt, Sales/total assets), προβλέπουν 

με ακρίβεια το έτος της χρεοκοπίας των εταιριών (πρόκειται για Αμερικάνικες επιχειρήσεις 

της επενδυτικής βάσης δεδομένων COMPUSTAT, 1970-1989, του S&P) που ανήκουν εκτός 

δείγματος εκπαίδευσης. Το ποσοστό επιτυχίας φτάνει το 95% & ξεπερνά με διαφορά 

την απόδοση του μοντέλου MDA (multiple discriminant analysis), το οποίο με τα ίδια 

δεδομένα εκπαίδευσης πετυχαίνει 85% να ταξινομήσει σωστά τις εταιρίες. Συνεπώς 

το νευρωνικό μοντέλο προτιμάται έναντι της παραδοσιακής στατιστικής προσέγγισης 

σύμφωνα με τους ερευνητές ενώ χρίζει περαιτέρω έρευνας. 

 

    [2]. Στη μελέτη του, o Serrano Cinca (1997), ασχολείται με την πρόβλεψη 

χρεοκοπίας των Ισπανικών Τραπεζών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί εννέα 

χρηματοοικονομικούς λόγους  ως ανεξάρτητες μεταβλητές, τις οποίες μοντελοποιεί 

με τη βοήθεια MLPs & των παραδοσιακών στατιστικών προσεγγίσεων της LDA 

(Linear Discriminant Analysis) & LR (Logistic Regression).  Εξωδειγματικά 

προβλέπει την κατάσταση 66 Τραπεζών στο έτος ενδιαφέροντος. Το νευρωνικό 

δίκτυο στο οποίο καταλήγει με τη χρήση της μεθόδου ταυτοποίησης Jackknife 

technique, είναι ένα MLP τριών στοιβάδων με το κρυφό στρώμα να αποτελείται από 

4 νευρώνες. Η συνάρτηση ενεργοποίησης των εσωτερικών νευρώνων, είναι αυτή της 

υπερβολικής εφαπτομένης, ενώ το δίκτυο φέρει ένα νευρώνα εξόδου, με γραμμική 

συνάρτηση ενεργοποίησης & εξόδους 0 & 1 για τις προς χρεοκοπία εταιρίες & τις 

υγιείς αντίστοιχα. Με σκοπό να αποφύγει το πρόβλημα της υπερπροσαρμογής στα 

δεδομένα το δίκτυο αφέθηκε  να μάθει μέχρι ένα σφάλμα ASSE 20%.  

    Τα αποτελέσματα ήταν σαφώς υπέρ της μεθόδου των MLPs, με απόδοση 93,94%  & 

τέσσερεις λάθος ταξινομήσεις σε ένα δείγμα 66 εταιριών. Τα αντίστοιχα για την LDA 

ήταν 86,36% ακρίβεια & 9 λανθασμένες ταξινομήσεις στο ίδιο δείγμα των 66 εταιριών. 

    Ο ερευνητής επισημαίνει ωστόσο τα γνωστά προβλήματα της νευρωνικής 

μοντελοποίησης, όπως την αδυναμία διερμηνείας των παραμέτρων του δικτύου (black 

box problem), την αστάθεια στα αποτελέσματα & τέλος την επίπονη προσπάθεια 

δόμησης του μοντέλου. 

 

    [3]. Σε επόμενο άρθρο, ο Manzoni (2004), αναπτύσσει & ελέγχει ένα απλό 

μοντέλο δυο σταδίων, για την πρόβλεψη της πιθανότητας υποβάθμισης της 

αξιολόγησης εταιρικών ομολόγων (Sterling – denominated Eurobonds),  το μοντέλο 

αυτό συγκρίνει όσο μας αφορά, με ένα μοντέλο MLP. Στο δικό του μοντέλο σε  ένα 

πρώτο στάδιο εκτιμάται, η αναμενόμενη πιστοληπτική ικανότητα (Credit Rating), 

χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο τύπου ordered -  probit. Στο δεύτερο στάδιο, η 

πιθανότητα της υποβάθμισης μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση της 
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πιστοληπτικής ικανότητας, όπως προκύπτει από το πρώτο βήμα, παράλληλα με την 

αξιοποίηση χρηματοοικονομικών δεικτών, σε ένα μοντέλο τύπου binary – probit 

(BP). Έτσι με παραμετροποίηση ενός συστήματος δύο εξισώσεων, που είναι σε θέση 

να συνυπολογίζουν την ανεξάρτητη επίδραση της πιστωτικής ποιότητας (credit 

rating)  & τις οικονομικές πληροφορίες γύρω από την εταιρία (financial ratios), 

μπορεί να εκτιμάται  ο κίνδυνος υποβάθμισης (downgrade probability).  

    Η απόδοση πρόβλεψης του μοντέλου, συγκρίνεται με ένα MLP. Οι είσοδοι στο 

MLP είναι ίδιες με αυτές του κύριου μοντέλου ΒΡ & πρόκειται για τις ακόλουθες: 

ADJ_RISK (Credit risk), DEBT_ASS (Short term + Long term Debt/ Total assets), 

EARN_VOL (Annual standart deviation of the earnings to equity ratio, based on the 

three previous years) & WC (Current assets – Current liabilities/Total assets), ενώ 

έξοδος είναι η πιθανότητα υποβάθμισης Pr (D).      

    Τα καλύτερα αποτελέσματα ταξινόμησης για το μοντέλο MLP ελήφθησαν για 

αρχιτεκτονική  τριών κρυφών στρωμάτων & συγκεκριμένα για την αρχιτεκτονική 5 -

3hidden layers -1, με σιγμοειδή συνάρτηση ενεργοποίησης στο στρώμα εξόδου. To 

MLP φαίνεται να ξεπερνά σε επιδόσεις το μοντέλο probit σε in-sample απόδοση. 

Ωστόσο η απόδοση μεταβαλλόταν όταν το MLP συναντούσε νέα δεδομένα (out of 

sample performance), εκεί η αναλογία με την οποία ταξινομεί σωστά είναι 76% 

έναντι 85% για το μοντέλο BP. Παρόλα αυτά ο ερευνητής συμφωνεί πως το MLP 

είναι μια αξιόλογη εναλλακτική προσέγγιση & πως χρίζει περαιτέρω έρευνας.(Η 

συγκεκριμένη εφαρμογή θα μπορούσε να ανήκει στη κατηγορία πρόβλεψη πιστοληπτικής υποβάθμισης & 

όχι απλώς πρόβλεψη  πιστωτικού κινδύνου ή κινδύνου χρεοκοπίας) 

  

     [4]. Σε μια τελευταία σχετική μελέτη, από το περιοδικό IRFA (International 

Review of Financial Analysis), οι ερευνητές Hall et all (2009), προσπαθούν με τη 

χρήση ενός MLP να προβλέψουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας του Τραπεζικού 

συστήματος της Ινδονησίας. Οι τράπεζες κατατάσσονται σε τέσσερεις βαθμίδες 

αξιοπιστίας (credit ratings) & από εκεί εξετάζεται ο κίνδυνος που διαθέτουν να 

αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, με βάση τα τρέχοντα μακροοικονομικά μεγέθη της 

Ινδονησιακής οικονομίας (ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου). 

     Η χρησιμοποιούμενη αρχιτεκτονική είναι τυχαία προσδιορισμένη, επειδή 

χρησιμοποιείται Μπαγεσιανό πλαίσιο κανονικοποίησης. Αυτή αποτελείται από 

τέσσερεις στοιβάδες, με δυο κρυφά στρώματα, των 14ων & 4ων νευρώνων, το 

δεύτερο & τρίτο αντιστοίχως. Ο χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος εκπαίδευσης είναι ο 

BR, που επιτυγχάνει ευκολότερα την επιθυμητή ικανότητα γενίκευσης για το δίκτυο.  

    Τα αποτελέσματα των ερευνητών καταλήγουν στα ακόλουθα συμπεράσματα: α) 

Παρά τους περιορισμούς των δεδομένων, το δίκτυο είναι σε θέση να προβλέπει τον 

κίνδυνο αθέτησης πληρωμών με ελάχιστο σφάλμα, β) Ο δείκτης τιμών μετοχών 

οφείλει να θεωρείται σαν ένας πρόσθετος δείκτης οδηγός από τις εποπτικές αρχές, για 

τον επερχόμενο κίνδυνο χρεοκοπίας, γ) Αν & η συγκεκριμένη έρευνα αγνοεί την 

επιρροή που ενδεχομένως έχουν οι εσωτερικές μεταβλητές πάνω σε ατομικούς 

οφειλέτες, ωστόσο προτείνει μια κλειστή σχέση ανάμεσα στις μακροοικονομικές 

συνθήκες & στις πιθανότητες χρεοκοπίας (default rates). 

 

Συνοπτικοί Πίνακες: 

       Ακολούθως παραθέτουμε πίνακα όπου συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία των 

εφαρμογών που περιγράφηκαν αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους. Η κάθε 

εφαρμογή αποτυπώνεται σε μια γραμμή του πίνακα & τα βασικά στοιχεία της 

δίνονται ξεχωριστά μέσα στις διαμορφούμενες στήλες. Κάθε στήλη από αριστερά 

προς τα δεξιά δίνει τις εξής πληροφορίες: α. τον τίτλο του περιοδικού που 
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εντοπίστηκε η εφαρμογή, αριθμημένο όπως είναι στην κατηγορία του, της παρ/φου  

3.2. καθώς & το όνομα της κατηγορίας αυτής , β. τους ερευνητές, γ. τον τίτλο του 

άρθρου της εφαρμογής , δ. την ημερομηνία έκδοσης , ε. το τύπο του 

χρησιμοποιούμενου δικτύου μαζί με πληροφορίες για την αρχιτεκτονική, τις εισόδους 

κτλ. & τον χρησιμοποιούμενο αλγόριθμο, στ. η τελευταία στήλη φέρει πληροφορίες 

για το software πάνω στο οποίο έτρεξαν τα δίκτυα & τις συγκριτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος στη ίδια τελική στήλη δίνεται εν συντομία ένα σχόλιο για 

το αποτέλεσμα της σύγκρισης.  
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Συμπεράσματα: Τα βασικά συμπεράσματα για τις εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων 

σε προβλήματα πρόβλεψης χρεοκοπίας, όπως μπορούν να προκύψουν από τον 

περιορισμένο αριθμό των παραπάνω τεσσάρων εφαρμογών, είναι πως δύνανται να 

αποτελέσουν εξαιρετική εναλλακτική λύση σε «παραδοσιακές προσεγγίσεις», που 

χρησιμοποιούν στατιστικά μοντέλα τύπου LDA & Probit, Logit analysis. Ο βασικός 

εκπρόσωπος των ANNs είναι το MLP (3 στις 4 περιπτώσεις χρησιμοποιούν MLP) με 

αλγόριθμο εκπαίδευσης τον backpropagation (2 στις 4 εφαρμογές). Η ακρίβεια 

ταξινόμησης ξεκινάει από το 76% & φτάνει στο εξαιρετικό αποτέλεσμα του 94% για 

εκτός δείγματος εκπαίδευσης πρόβλεψη. Φυσικά τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τις 

συγκεκριμένες εφαρμογές. 

    Ωστόσο από τους ερευνητές επισημαίνονται τα βασικά  προβλήματα αυτού του είδους 

της μοντελοποίησης που είναι : η αδυναμία διερμηνείας των παραμέτρων του δικτύου 

(black box problem), η αστάθεια στα αποτελέσματα & τέλος η επίπονη προσπάθεια 

δόμησης του μοντέλου (καθορισμός πολλαπλών παραμέτρων: αριθμός κρυφών 

νευρώνων, συναρτήσεων ενεργοποίησης, ρυθμών μάθησης, εξισορρόπησης 

μεροληψίας/διακύμανσης για καλύτερη γενίκευση κτλ.). 
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3.3.2Πρόβλεψη Απόδοσης Μετοχής [Stock Performance/Selection 

Prediction] & 3.3.3Πρόβλεψη Απόδοσης Δεικτών Μετοχών [Capital 

Market Index Forecasting]. 
 

 

    Μέχρι την δεκαετία του 1970, η σχετική βιβλιογραφία γύρω από την 

προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών & των χρηματιστηριακών δεικτών, 

ήταν υπέρ της Υπόθεσης των Αποτελεσματικών Αγορών (Υ.Α.Α.). Με βάση τη θεωρία 

αυτή είναι αδύνατο να προβλεφθούν οι τιμές των παραπάνω προϊόντων, με τη 

βοήθεια της τρέχουσας πληροφορίας γύρω από την αγορά & τις  μετοχές, γιατί αυτή 

η πληροφορία είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό αποτυπωμένη στις τρέχουσες τιμές. Η 

θεώρηση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι τιμές δεν ακολουθούν παρά ένα 

τυχαίο περίπατο & δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν.  Ωστόσο οι επαγγελματίες της 

αγοράς ήταν & είναι σε θέση να πραγματοποιούν βραχυπρόθεσμα & μεσοπρόθεσμα 

κέρδη, κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα πορίσματα της Υ.Α.Α. (Βιβλ. 

Ζαπράνης ,2005) 

    Έτσι σταδιακά η χρηματοοικονομική θεώρηση προχώρησε προς μια ποιο ελαστική 

εκτίμηση της Υ.Α.Α. Οι αποδόσεις των μετοχών & δεικτών θεωρούνται πλέον 

αποτέλεσμα πολλαπλών τυχαίων εν πολλής παραγόντων, όπως οι προσδοκίες των 

επενδυτών, η έφεση στον κίνδυνο, οι αναδιαρθρώσεις & επενδυτικές αποφάσεις των 

παραγόντων της αγοράς κτλ., αλλά διατηρείται & ένα προσδιοριστικό τμήμα σε αυτές 

συνδεόμενο με καθορισμένους & θεμελιώδεις παράγοντες.  

    Προς αυτή την κατεύθυνση είναι η Θεωρία Τιμολόγησης Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας του Ross (1976) [APT] & το Πολυπαραγοντικό Υπόδειγμα 

Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Στοιχείων του Merton (1973) [ICAPM]. Σε αυτές τις 

προσεγγίσεις οι αποδόσεις των κεφαλαιουχικών στοιχείων υπολογίζονται στη βάση 

της μεσοσταθμικής έκθεσης των στοιχείων αυτών σε διάφορα θεμελιώδη μεγέθη.(π.χ. 

για μετοχές τέτοιοι παράγοντες θα μπορούσε να είναι : η κυκλικότητα, η επιτοκιακές 

διακυμάνσεις, ο πληθωρισμός, ο ρυθμός του Α.Ε.Π. κτλ).(Βιβλ. Ζαπράνης ,2005) 

Έτσι η απόδοση ενός κεφαλαιουχικού στοιχείου i, Ri  δίνεται από ένα τύπο της 

μορφής: 

1 1 2 2[ ] [ ] [ ] .... [ ]i i i ni nR a F a E F a E F       

 

     Όπου E[Fj], είναι οι αναμενόμενες τιμές των συστηματικών παραγόντων, που 

καθορίζουν τις αποδόσεις των κεφαλαιουχικών στοιχείων & αji η έκθεση του 

κεφαλαιουχικού στοιχείου i στον παράγοντα j. Η εκτίμηση των συντελεστών μπορεί 

να γίνει με διάφορες κλασικές στατιστικές μεθόδους, όπως πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση, διακριτή ανάλυση κτλ. Ωστόσο οι παραπάνω συντελεστές αji δεν 

φαίνεται να είναι σταθεροί στις περισσότερες μεγάλες αγορές, γεγονός που 

πιστεύεται ότι οφείλεται στην ύπαρξη μη γραμμικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών 

ή σε μια χρονικά μεταβαλλόμενη γραμμική σχέση. Στις εφαρμογές που ακολουθούν η 

μοντελοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών (παραγόντων) & της εξαρτημένης 

απόδοσης, γίνεται με τη βοήθεια ενός νευρωνικού δικτύου (τύπου MLP συνήθως), 

θεωρώντας ότι υπάρχουν μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραγόντων. 

Στη δεύτερη περίπτωση όπου έχουμε μια χρονικά μεταβαλλόμενη γραμμική σχέση, 

χρησιμοποιείται συνήθως το μοντέλο κατάστασης – χρόνου [SSM: state-space model] 

σε συνδυασμό με ένα φίλτρο Κάλμαν, αλλά η περαιτέρω ανάλυση της μεθόδου 

ξεφεύγει από τους σκοπούς της μελέτης. (Βιβλ. Ζαπράνης ,2005)  
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    Σε μια άλλη προσέγγιση που βλέπουμε συστηματικά στις εφαρμογές που 

περιγράφονται ακολούθως, οι ερευνητές αντιμετωπίζουν τις αποδόσεις ως 

χρονολογικές σειρές & προσπαθούν να τις προβλέψουν χρησιμοποιώντας παράθυρα 

υστέρησης των τιμών τους, όπως προσπαθούν διάφορα κλασικά οικονομετρικά & 

στατιστικά μοντέλα τύπου GARCH, ARIMA κτλ. Οι υστερήσεις των αποδόσεων 

εισάγονται ως ανεξάρτητες μεταβλητές στους νευρώνες εισόδου του ANN & η 

επιθυμητή πρόβλεψη - απόδοση παρέχεται από το/ους νευρώνα/ες εξόδου. Ως 

αποδόσεις λαμβάνονται συνήθως  οι λογαριθμικές αποδόσεις, χάρη σε 

πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η μορφή (βλέπε Ζαπράνης ,2005 &  

McNelis,2005) των τιμών. Η εκτίμηση των αποδόσεων των μοντέλων γίνεται 

χρησιμοποιώντας διάφορα στατιστικά μέτρα όπως SME & RMSE (mean squared 

error & root mean squared error), NMSE (normalized mean squared error), MAE 

(mean absolute error) κτλ. Αλλά & μετρήσεις ικανότητας πρόβλεψης μεταβολής 

κατεύθυνσης, όπως POCID (Prediction of Change in Direction), IPOCID 

(Independent Prediction of Change in Direction), POS (Prediction of Sign) κα. Τέλος  

χρησιμοποιούνται & μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης εφαρμόζοντας απλές 

στρατηγικές αγοραπωλησιών. 

      

Εφαρμογές: 
 
 [1].Στην σύντομη & περιεκτική μελέτη των Jr. G.S.S. & Yoon (1992), οι δυο 

ερευνητές χρησιμοποιούν ποιοτικές μεταβλητές, για να προβλέψουν την απόδοση 58 

μετοχών εταιριών (testing set), του περιοδικού Fortune 500, που ήδη είχαν 

κατηγοριοποιήσει σε μετοχές υψηλής & χαμηλής απόδοσης. Το δείγμα εκπαίδευσης 

ήταν μετοχές 40 εταιριών από το περιοδικό Business Week, που διακρίθηκαν σε 

μετοχές υψηλής & χαμηλής κεφαλαιοποίησης.  

     Οι ποιοτικές μεταβλητές απομονώθηκαν με τη μέθοδο της «ανάλυσης 

περιεχομένου», της ετήσιας αναφοράς των εταιριών & συγκεκριμένα του «γράμματος 

του προέδρου» όπως αποκαλείται η αναφορά του προέδρου της εταιρίας προς τους 

μετόχους & τους υποψήφιους επενδυτές (“president‘s letter”). Η χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος εστιάζει σε επαναλαμβανόμενες λέξεις κλειδιά, όπως αναφορά στην 

εμπιστοσύνη προς την εταιρία, οικονομικούς παράγοντες, ανάπτυξη, στρατηγικό 

σχεδιασμό, αναμενόμενα κέρδη & ζημίες, μακροπρόθεσμη & βραχυπρόθεσμη 

αισιοδοξία για την εταιρία κτλ. Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για να προβλέψουν 

την καλή ή κακή απόδοση των αναφερόμενων εταιριών το επόμενο έτος από αυτό της 

έκδοσης της αναφοράς. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η κλασική μέθοδος της 

MDA(Multiple Discriminant Analysis) & κατόπιν τρία δίκτυα MLP με 2,3 & 4 

στρώματα. Tο μεσαίο από αυτά φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχ.1, ενώ σε 

αυτό διακρίνουμε & τις ποιοτικές μεταβλητές): 

 

 Σχ.1 [Swales Jr. & Yoon (1992)] 
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   Τα αποτελέσματα των δυο τεχνικών εντός δείγματος εκπαίδευσης & στο δείγμα 

ελέγχου φαίνονται στο πίνακα: 

 

 
Πιν.1 

 

   Είναι προφανής η ανωτερότητα του MLP, που βελτιώνεται σαφώς καθώς 

αυξάνονται οι κρυφές στοιβάδες του μοντέλου. H MDA κατορθώνει ένα 65% επιτυχή 

πρόβλεψη εκτός δείγματος εκπαίδευσης & το MLP τριών στοιβάδων 70%, ενώ των 

τεσσάρων στοιβάδων δίνει 77% σωστή πρόβλεψη για το αν η μετοχή θα δώσει καλή 

ή κακή απόδοση. 

 

[2].Στη μελέτη των Kryzanowski et all (1993), οι ερευνητές δοκιμάζουν έναν 

διαφορετικό τύπο νευρωνικού μοντέλου από τα MLP, ένα δίκτυο ΒΜ [Boltzman 

Machine, βλέπε Διαμαντάρας (2007)]. Ο αλγόριθμος μάθησης του δικτύου είναι 

στοχαστικού τύπου & πρόκειται για τον Simulated Annealing [βλέπε Διαμαντάρας 

(2007) &  McNelis,(2005)], χαρακτηριστικό του αλγόριθμου αυτού, είναι η 

δυνατότητα να αποφεύγει τον εγκλωβισμό σε τοπικά ελάχιστα, αναζητώντας την 

πραγματικά βέλτιστη λύση.  

     Στόχος της μελέτης είναι η πρόβλεψη της απόδοσης Καναδικών μετοχών. Οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές προέρχονται από χρηματοοικονομικούς λόγους κλειδιά, για 

την απόδοση της εταιρίας & μάλιστα εξάγονται από τέσσερα διαδοχικά έτη 

λειτουργίας αυτής, ως λόγοι των πρόσφατων προς μέσων τιμών & ως κλίσεις των 

γραμμικών συσχετίσεων στα τέσσερα διαδοχικά έτη. Τα εισερχόμενα δεδομένα 

(ανεξάρτητες μεταβλητές) κωδικοποιούνται σε τρεις τύπους ανάλογα με τη 

διαφαινόμενη εσωτερική τάση τους, λόγο της αδυναμίας του BM να διαχειρίζεται 

συνεχή δεδομένα σε μικρά δείγματα. Έτσι, για ένα χρηματοοικονομικό λόγο για 

παράδειγμα, αυτός συγκρίνεται με τους προηγούμενους (4 διαδοχικές χρονιές 

δεδομένων, χρησιμοποιούνται για να εξαχθούν οι εισερχόμενες μεταβλητές) & 

εξάγεται αν έχει θετική, ουδέτερη ή αρνητική τάση. Κατόπιν κωδικοποιείται ως 

[100], [010] & [001] αντίστοιχα. Το ίδιο γίνεται & για μια ομάδα μακροοικονομικών 

δεικτών (που επίσης θεωρούνται εισερχόμενες μεταβλητές), αλλά & για τους δείκτες 

απόδοσης της εταιρίας ως προς τον ευρύτερο κλάδο στον οποίο ανήκει. Αποτέλεσμα 

είναι η δημιουργία ενός εκτεταμένου διανύσματος εισόδου 88 παραγόντων, με έξοδο 

την μηναία απόδοση της μετοχής το επόμενο τρίμηνο (η οποία επίσης κωδικοποιείται 

ως [10]-θετική & [01]-αρνητική σε ένα πρώτο πείραμα, & σε [100]-θετική, [001]-

αρνητική & [010]-ουδέτερη σε ένα δεύτερο), από τη λήξη του τελευταίου 

χρησιμοποιηθέντος χρηματοοικονομικού έτους. 

     Τα αποτελέσματα στο πρώτο πείραμα ήταν αρκετά θετικά. Από τις 149 

περιπτώσεις στο δείγμα ελέγχου, σωστά προβλέφτηκε η κατεύθυνση της απόδοσης 

στο 66,4% των περιπτώσεων. Ωστόσο δεν αποφεύχθηκαν & σημαντικά λάθη. Στο 

δεύτερο πείραμα όπου οι κατηγορίες ταξινομήσεις έγιναν τρεις, τα αποτελέσματα 

ήταν αρκετά ποιο άσχημα με συνολική απόδοση 45,6%. Τα λάθη έγιναν κυρίως στην 

κατηγορία που προβλέφτηκε ουδέτερη απόδοση (100%, αποτυχία). Οι συγγραφείς 

επισημαίνουν την αδυναμία του μικρού & συγκεκριμένου δείγματος ως προς τα 

αποτελέσματα. 
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[3]. Η εργασία του Gencay, (1997) χρησιμοποιεί καθημερινές τιμές του δείκτη Dow 

Jones Industrial Average Index της περιόδου 1897 – 1988 (90 χρόνια ημερήσιων 

δεδομένων), για να εξετάσει τη γραμμική & μη γραμμική προβλεψιμότητα των 

χρηματιστηριακών αποδόσεων, με τη χρήση απλών δεικτών τεχνικής ανάλυσης. Η μη 

γραμμική συμπεριφορά των αποδόσεων μοντελοποιείται με τη βοήθεια MLP. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας για μη 

γραμμική πρόβλεψη & με τη χρήση παλαιών σημάτων αγοράς & πώλησης ενός 

κινητού μέσου όρου.  

     Οι αποδόσεις υπολογίζονται ως οι λογαριθμικές διαφορές των ημερήσιων τιμών 

του Dow. Χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικού μήκους κινητοί μέσοι όροι των τιμών, 

για να διαμορφώσουν δυο κανόνες συναλλαγών Α & Β. Συγκριμένα ένας 

50άρης[mt
50

] & ένας 200άρης [mt
200

] (50 & 200 ημερών αντίστοιχα), με το σήμα 

αγοράς & πώλησης να καθορίζεται από τη διαφορά St
n1-n2

= mt
n1

- mt
n2

[όπου mt
n1

 είναι 

η τρέχουσα τιμή του δείκτη & mt
n2

 η τιμή του χρησιμοποιούμενου κινητού, δίνοντας 

αντίστοιχα τους κανόνες συναλλαγών Α(για τον 50αρη) & Β για τον 200άρη, οι 

υστερήσεις αυτών των διαφορών χρησιμοποιούνται στα μοντέλα που ακολουθούν] 

Ως συγκριτικό μοντέλο αναφοράς χρησιμοποιείται ένα απλό αυτοπαλίνδρομο 

γραμμικό μοντέλο, με υστερήσεις των αποδόσεων (lagged returns)  ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές: 
1

p

t i t i t

i

r a r 



   ,   2(0, )t tID  . Τα υπόλοιπα χρησιμοποιηθέντα 

μοντέλα κατασκευάζονται ώστε να εμπεριέχουν το μοντέλο αναφοράς σαν ειδική 

περίπτωση.  

 

     Αυτά έχουν ως ακολούθως: 

 

1
ο
  Ένα απλό γραμμικό μοντέλο που χρησιμοποιεί τις υστερήσεις(lags) των 

αποδόσεων & των διαφορών  των κινητών μέσων St
50-200

= mt
50

- mt
200

: 

1 2,

1 1

p p
n n

t i t i i t i t

i i

r a r S   

 

     , 2(0, )t tID  . 

 

2
ο
  Ένα μοντέλο τύπου GARCH-M(1,1), με τις υστερήσεις(lags) των αποδόσεων & 

των διαφορών  των κινητών μέσων: 

1 2, 1/2

1 1

p p
n n

t i t i i t i t t

i i

r a r S h    

 

      , όπου 2(0, )t tID   & 2

0 1 1 2 1t t th h       . 

3
ο
  Το μη γραμμικό MLP, που επεξεργάζεται παράλληλα μόνο τις υστερήσεις(lags) 

των διαφορών  των κινητών μέσων όρων (με ένα κρυφό στρώμα & d κρυφές 

μονάδες). Φέρει δε ένα γραμμικό στοιχείο, για τις p υστερήσεις των αποδόσεων. 

Αποδίδεται από την εξίσωση: 

1 2,

1 1 1

( )
p pd

n n

t ij t i j j ij t i t

i j i

r a r G a S    

  

       , όπου G είναι η λογιστική συνάρτηση. 

 

4
ο
 Ένα μοντέλο τύπου GARCH-M(1,1), με τις υστερήσεις(lags) των αποδόσεων 

(lagged returns): 

1/2

1

p

t i t i t t

i

r a r h  



   , όπου 2(0, )t tID   & 2

0 1 1 2 1t t th h       . 

 

5
o
  Το μη γραμμικό MLP, που επεξεργάζεται παράλληλα μόνο τις υστερήσεις των 

αποδόσεων (lagged returns), χωρίς γραμμικό στοιχείο: 
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0

1 1

( )
pd

t j j ij t i t

i i

r a G a r  

 

     , όπου 2(0, )t tID   

Η επιλογή των κρυφών μονάδων d γίνεται με cross validation. 

 

     Η περίοδος του δείγματος (90 έτη) χωρίζεται σε 22 υποπεριόδους, όπου εξετάζεται 

η απόδοση των μοντέλων τις τελευταίες δέκα μέρες των υποπεριόδων αυτών(test 

sets). Ενώ το υπόλοιπο τμήμα χρησιμοποιείται σαν δείγμα εκπαίδευσης(training set). 

Η απόδοση των μεθόδων εκτιμάται ως ο λόγος του MSPE τους, προς το MSPE της 

μεθόδου αναφοράς, σε αυτά τα χρονικά διαστήματα(βλέπε άρθρο). 

     Από τη σύγκριση των GARCH-M[4
ο
],του MLP[5

ο
] & του μοντέλου αναφοράς 

μόνο με υστερήσεις αποδόσεων [το p εκτιμήθηκε σε όλα τα μοντέλα στο 4], βγαίνει 

το συμπέρασμα πως το GARCH-M έχει μοναδιαίους λόγους σύγκρισης των MSPE 

του με το μοντέλο αναφοράς, ενώ το MLP δίνει σε αρκετές περιόδους λόγους κάτω 

από τη μονάδα με βελτίωση απόδοσης που φτάνει το 10%. Επομένως τα 

αποτελέσματα ήταν σαφώς υπέρ του MLP. 

      Τέλος η προβλεψιμότητα των αποδόσεων με τα μοντέλα που χρησιμοποιούν 

υστερήσεις των διαφορών των δυο μέσων όρων, δηλαδή του OLS[1
o
], του GARCH-

M[2
o
] & του MLP[3

o
],έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα[το p εκτιμήθηκε πάλι στο 

4]. Για το μοντέλο OLS[1o] μόνο τις περιόδους 1927-1930 & 1897-1914 

παρουσιάστηκε μια βελτίωση έναντι του προτύπου, της τάξεως του 17,7% & 18,3% 

για τους κανόνες Α & Β αντίστοιχα (βλέπε άρθρο) . Για το μοντέλο GARCH-M[2
ο
] 

τα αποτελέσματα είναι ελαφρώς καλύτερα από αυτά  του OLS[1
ο
] & δίνει μια 

σταθερά μέση βελτίωση έναντι του προτύπου μοντέλου, της τάξεως του 3,2% & 2,7% 

για τους Α & Β κανόνες, σε όλα τα χρονικά διαστήματα. Τέλος το MLP[3
o
] δίνει τις 

καλύτερες προβλέψεις σε όλα τα διαστήματα & με τους δυο κανόνες Α & Β, με μέση 

βελτίωση 10% σε όλα τα διαστήματα σε σύγκριση με το πρότυπο. 

     Συμπερασματικά το MLP φαίνεται πως κυριάρχησε έναντι όλων των άλλων 

γραμμικών & αυτοπαλίνδρομων μοντέλων. 

 

[4]. Αυτό το άρθρο των Lim & McNelis (1998), εξετάζει την επίδραση των 

διακυμάνσεων του Ιαπωνικού δείκτη Nikkei  & του δείκτη S&P στις ΗΠΑ, πάνω 

στην Αυστραλιανή αγορά του δείκτη All-Ordinaries. Παρουσιάζονται αποτελέσματα 

από την εφαρμογή τριών μοντέλων: ενός γραμμικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου , 

ενός GARCH-Μ & τέλος ενός μη-γραμμικού μοντέλου νευρωνικού δικτύου. 

Σύμφωνα με τυποποιημένες στατιστικές μετρήσεις, το μη γραμμικό μοντέλο του 

νευρωνικού δικτύου, ενσωματώνοντας παράλληλη επεξεργασία πληροφοριών που 

ορίζονται από χρονικές ζώνες, ξεπερνά σε απόδοση τις γραμμικές & GARCH-M 

προβλέψεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την συγκριτική δοκιμή της ακρίβειας πρόβλεψης 

Diebold-Mariano [συγκρίνει τις απόδοσης δυο μοντέλων, που έχουν παρεμφερές 

σφάλμα σε όρους MSE, βλέπε McNelis,(2005)], η μέση διαφορά μεταξύ των 

σφαλμάτων του νευρωνικού δικτύου & του γραμμικού μοντέλου δεν είναι στατιστικά 

διαφορετική από το μηδέν, ενώ μεταξύ του νευρωνικού δικτύου & του GARCH-M, 

είναι στατιστικά διαφορετική από το μηδέν. Γεγονός που υποδεικνύει πως το 

νευρωνικό μοντέλο είναι όντως ποιο αποδοτικό από το GARCH-M. 

       Συγκεκριμένα ως μεταβλητές εισόδου στα μοντέλα χρησιμοποιούνται οι 

υστερήσεις των αποδόσεων των τριών δεικτών (x ,lag. ret/s of Nikkei,  y, lag ret. of 

AllOrds, r, lag. ret. Of S&P) & ως εξαρτημένη μεταβλητή προβλέπεται η απόδοση 

του δέικτη All-Ordinaries yt, τη χρονική στιγμή t.  

 

Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται  έχουν ως ακολούθως: 
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1
ο
  Ένα απλό αυτοπαλίνδρομο γραμμικό μοντέλο: 

 

0

1 0 1

p q r

t i t i j t j k t k t

i j k

y a a y r     

  

        , όπου 2(0, )t tID   

 

2
ο
  Ένα μοντέλο τύπου GARCH-M:  

 

0

1 0 1

p q r

t i t i j t j k t k t t

i j k

y a a y r h      

  

        , όπου  (0, )t tID h  & 

2

0 1 1 2 1t t th h       . 

 

3
ο
 Τέλος ένα μοντέλο MLP, με παρόμοιες υστερήσεις (lags) των αποδόσεων των 

δεικτών, με τη γενική μορφή: 

 

0t n nt

n

y N    , όπου έχουμε μια κρυφή στοιβάδα με δυο νευρώνες (Ν1,Ν2). Το 

δίκτυο εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο backpropagation.  

 

       Ωστόσο αυτή η γενική αρχιτεκτονική έδωσε επιμέρους νευρωνικά μοντέλα. Αυτό 

συνέβη συνδέοντας ορισμένες υστερήσεις (lags x,y,r) με ορισμένους κρυφούς 

νευρώνες N1 ή/& N2 σε κάθε περίπτωση. Οδήγησε δε σε τέσσερα επιμέρους 

διαφορετικά μοντέλα, με ονομασίες προερχόμενες από την γεωγραφική & χρονική 

προέλευση των υστερήσεων, στο τελικό μοντέλο[1.Unrestricted , 2.Domestic / 

Foreign, 3.East/West, 4.Atlantic / Pasific Time Zones]. Τα προηγούμενα αναλύονται 

καλύτερα σε πίνακα του άρθρου τον οποίο & παραθέτουμε:  
 

Αρχιτεκτονικές MLP – Με ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα – [Lim & McNelis (1998)] 
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    Σύμφωνα με τις στατιστικές μετρήσεις των ερευνητών, το μη γραμμικό μοντέλο 

του νευρωνικού δικτύου, ενσωματώνοντας παράλληλη επεξεργασία πληροφοριών 

που ορίζονται από χρονικές ζώνες [Model 4], ξεπερνά σε απόδοση τις γραμμικές & 

GARCH-M προβλέψεις. Άρα έχει μεγάλη σημασία η χρήση & διαχείριση των 

υστερήσεων των αποδόσεων εντός του κρυφού στρώματος. 

 

[5] Ο κύριος σκοπός της εργασίας  των Darrat & Zhong (2000), είναι να 

διερευνήσει, μέσω των ημερήσιων τιμών στα δύο κινεζικά χρηματιστήρια (αυτά της 

Σαγκάης & της Shenzhen), εάν αυτές ακολουθούν μια τυχαία διαδικασία εξέλιξης 

(Random Walk Hypothesis), κάτι που συνηγορεί προς την άποψη πως οι αγορές είναι 

αποτελεσματικές & δεν μπορούν να δώσουν μη κανονικά κέρδη.  

     Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη 

χρησιμοποιείται ο λόγος της τυπικής απόκλισης, ένα στατιστικό τέστ των  Lo & 

MacKinlay (1988)  για τη διαπίστωση της τυχαίας εξέλιξης των τιμών. Στη δεύτερη 

προσπάθεια γίνεται σύγκριση των προβλέψεων που προέρχονται από ένα απλό 

μοντέλο NAIVE, με εκείνες που λαμβάνονται από διάφορα εναλλακτικά μοντέλα 

(ARIMA,  GARCH, Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων-ANNs). Για να αξιολογήσουν 

τις προβλέψεις, χρησιμοποιούν διάφορα μέτρα σύγκρισης όπως RMSE, MAE, U 

Theil & τέστs που ελέγχουν κατά πόσο η μια τεχνική πρόβλεψης, ερμηνεύει τα 

σφάλματα της άλλης (Encompasing Tests).  

     Σε αντίθεση με την πρώτη προσέγγιση, η δεύτερη είναι αποφασιστική,  

απορρίπτοντας την τυχαία-εξέλιξη των τιμών & στις δύο κινεζικές χρηματιστηριακές 

αγορές & υποστηρίζοντας ξεκάθαρα την προβλεψιμότητα τους. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα των ερευνητών, παρέχουν ισχυρή υποστήριξη για την δυνατότητα των 

ANNs, να προβλέπουν τις τιμές των μετοχών στις αναδυόμενες αγορές.  

     Τα μοντέλα χρησιμοποιούν δυο διαδοχικές εβδομαδιαίες τιμές (& συκρεκριμένα 

τους λογάριθμους) των δεικτών σαν υστερήσεις & προβλέπουν επίσης λογαριθμική 

τιμή μια εβδομάδα μπροστά. Το ANN είναι ένα MLP τριών στοιβάδων, με δυο 

εισόδους τις παραπάνω υστερήσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους δυο πίνακες 

που ακολουθούν & είναι συντριπτικά υπέρ του MLP. 

 
Πινακ.1 [από Darrat & Zhong (2000)] 

 
 

Πινακ.2 [από Darrat & Zhong (2000)] 
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       Επίσης φαίνεται από τα Encompasing Tests (πίνακας από κάτω), πως τo MLP 

είναι σε θέση να ερμηνεύει τα σφάλματα των άλλων μοντέλων, αποδεικνύοντας για 

άλλη μια φορά την ικανότητα του για πρόβλεψη υψηλότερης ακρίβειας. 

 

Πινακ.3 [από Darrat & Zhong (2000)] 

 
 

 

[6] Στην εργασία των Kanas & Yannopoulos (2001), συγκρίνονται οι επιδόσεις ενός 

γραμμικού & ενός MLP μοντέλου, όσο αφορά τις προβλέψεις τους για τις μηνιαίες 



 
 

63 
 

αποδόσεις δύο δείκτων & συγκεκριμένα, του Dow Jones (DJ) & του δείκτη των 

Financial Times (FT).  Η τρέχουσα, ποσοστιαία μηνιαία μεταβολή, των 

προεξοφλημένων μερισμάτων & η υστέρηση μιας περιόδου, της ποσοστιαίας 

μηνιαίας μεταβολής του όγκου συναλλαγών, θεωρούνται ως θεμελιώδεις 

επεξηγηματικές μεταβλητές στο γραμμικό μοντέλο & είναι μεταβλητές εισόδου & 

στο μοντέλου ANN. Η σύγκριση των εκτός δείγματος εκπαίδευσης προβλέψεων, 

γίνεται με βάση την ακρίβεια τους & με την εφαρμογή του τέστ των Diebold & 

Marianο [J. Bus.Econ. Stat. 13 (1995) 253.] για την σημαντικότητα της διαφοράς της 

προβλεπτικής ικανότητας. Επίσης τα μοντέλα συγκρίνονται στο κατά πόσο μπορεί το 

ένα να ερμηνεύσει το σφάλμα του άλλου, χρησιμοποιώντας την μέθοδο των Clements 

& Hendry [J. Forecast. 5 (1998) 559.]   

    Το μοντέλο ANN είναι ένα MLP τριών στοιβάδων με γραμμικό στοιχείο (δηλαδή 

δίνει & απευθείας ζυγισμένες τις εισόδους του στην έξοδο). Έχει τέσσερεις εισόδους, 

6 κρυφές μονάδες επεξεργασίας στο κρυφό στρώμα & μια έξοδο για την 

προβλεπόμενη μηνιαία απόδοση του δείκτη, ο αλγόριθμος εκπαίδευσης είναι τύπου 

backpropagation. Ανάμεσα στις εισόδους, εκτός από τις δυο μεταβλητές που 

περιγράψαμε στην πρώτη παράγραφο, έχουμε επιπλέον μια υστέρηση μηνιαίας 

απόδοσης του δείκτη & μια σταθερά. Όλες οι μεταβλητές - χρονοσειρές εισόδου, 

μετατρέπονται σε 100 φορές τη διαφορά των φυσικών λογαρίθμων τους.  

 

    Το γραμμικό μοντέλο περιγράφεται από την εξίσωση : 

0 1 1, 1 2 2, 3 3, 1t t t t ty w             

Χ1,t-1:η υστέρηση της ποσοστιαίας μεταβολής του όγκου συναλλαγών(μηνιαία). 

Χ2,t: η ποσοστιαία μεταβολή των πληρωταίων μερισμάτων. 

Χ3,t-1: η υστέρηση της μηνιαίας απόδοσης του δείκτη(=yt-1). 

 

     Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκτός δείγματος εκπαίδευσης προβλέψεις του 

ANΝ είναι σημαντικά πιο ακριβείς από ότι οι γραμμικές προβλέψεις & για  τους δύο 

δείκτες. Επιπλέον, οι προβλέψεις ANN μπορεί να εξηγήσουν το σφάλμα του 

γραμμικού μοντέλου & για τους δύο δείκτες, ενώ το γραμμικό μοντέλο δεν μπορεί να 

εξηγήσει το σφάλμα πρόβλεψης του ANN σε κανένα από τους δύο δείκτες. Τα 

συμπεράσματα αυτά είναι σύμφωνα με την άποψη, ότι η σχέση μεταξύ των 

αποδόσεων μετοχών & των παραπάνω μεγεθών είναι μη γραμμική. 

 

 [7] Η μελέτη του Kanas (2001), είναι παρεμφερής με την προηγούμενη & καταλήγει 

στα ίδια περίπου συμπεράσματα για τη μη γραμμικότητα στη σχέση θεμελιωδών 

μεγεθών & προβλεπόμενης απόδοσης δεικτών. Μια βασική διαφορά είναι ότι 

χρησιμοποιούνται μόνο δυο μεταβλητές στα μοντέλα: η ποσοστιαία μεταβολή του 

όγκου συναλλαγών & η ποσοστιαία μεταβολή των πληρωτέων μερισμάτων (& πάλι 

δημιουργούνται διαφορές των φυσικών λογαρίθμων, των παραπάνω μεγεθών που 

δίνουν τα τελικά εισερχόμενα μεγέθη στα μοντέλα). Και μια δεύτερη, ότι η μέθοδοι 

αξιολογούνται & στη βάση της ορθότητας της πρόβλεψης, ως προς την κατεύθυνση 

της μεταβολής [πάνω ή κάτω]. Στην τελευταία αυτή αξιολόγηση & τα δυο μοντέλα 

αξιολογούνται αρνητικά. Ωστόσο ως προς την ακρίβεια πρόβλεψης & την 

δυνατότητα ερμηνείας του σφάλματος του μοντέλου – ανταγωνιστή, το MLP είναι & 

πάλι νικητής.(αρχιτεκτονική MLP[3-6-1]-εκπαίδευση δικτύου με τον αλγόριθμο 

backpropagation). 

 

[8] H μελέτη των Eakins & Stansell (2003), εξετάζει κατά πόσο χαρτοφυλάκια που 

έχουν επιλεγεί για τις υψηλές δυνητικές τους αποδόσεις, με τη χρήση νευρωνικών 
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μοντέλων & ανεξάρτητες μεταβλητές χρηματοοικονομικούς δείκτες (όπως 

αποτυπώθηκε στις προηγούμενες μελέτες), φέρουν μετοχές αξίας στη σύνθεση τους. 

Επιβεβαιώνοντας έτσι με πλάγιο τρόπο, την σημασία των στρατηγικών επιλογής 

μετοχών με βάση την αξία. [Value based strategy of stock selection] 

     Σύμφωνα με τον  O’Shaughnessay (1997), όπως αναφέρουν οι ερευνητές, για να 

παραχθούν χαρτοφυλάκια με βάση τη στρατηγική της αξίας & με τη υψηλότερη 

δυνατή απόδοση ως προς το αναλαμβανόμενο ρίσκο, τρία απλά  μεθοδικά βήματα 

απαιτούνται, τα όποια & αναφέρονται: 

 

1.Αναζήτηση όλων των εταιριών που έχουν  κεφαλαιοποίηση (τιμή της μετοχής* 

αριθμός των μετοχών) πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια $[οι προτάσεις του 

O’Shaughnessay, γίνονται σε έναν δυνητικό Αμερικανό επενδυτή]. 

2.Από τις εν λόγο μετοχές της προηγούμενης επιλογής, ξεχωρίζονται αυτές που  

έχουν δείκτη P / S [price/sales] μικρότερο από τη μονάδα. 

3.Κατόπιν διακρίνουμε αυτές, που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο είχαν την 

μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές τους. 

 

Παρόμοια αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη χρήση δεικτών P/E (price/earns) ή P/B 

(price/book value). Κατά συνέπεια τα χαρτοφυλάκια που θα δημιουργούνταν με τη 

χρήση του νευρωνικού μοντέλου, έπρεπε να φέρουν εταιρίες με τους παραπάνω 

λόγους κάτω ή κοντά στη μονάδα & υψηλή απόδοση ως προς το αναλαμβανόμενο 

ρίσκο. Αν η στρατηγική αξίας είναι όντως η πλέον αποδοτική. 

    Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μεταβλητό δείγμα (νέες εταιρίες προσθέτονταν 

στο δείγμα κάθε χρόνια) Αμερικάνικων εταιριών του καταλόγου Compustat, ανάμεσα 

στα έτη 1975 & 1996. Η κεφαλαιοποίηση έπρεπε να υπερβαίνει τα 150 εκατατομυρία 

$ σε αποπληθωρισμένες τιμές & όλοι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (μεταβλητές 

εισόδου) να είναι διαθέσιμοι. Το νευρωνικό δίκτυο στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές 

ήταν ένα MLP με αρχιτεκτονική [6-3-1] & αλγόριθμο εκπαίδευσης Extended Delta Bar 

Delta, όπως φαίνεται στο σχήμα: 

 

 
Σχ. MLP [από Eakins & Stansell (2003)] 
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      Με βάση τις προβλέψεις του μοντέλου για κάθε επόμενο έτος, δηλαδή την 

πρόβλεψη απόδοσης για τις επιμέρους μετοχές, (χρησιμοποιώντας τους δείκτες τις 

προηγούμενης χρονιάς, η διαδικασία είναι παρεμφερής με όσα έχουν περιγραφεί σε 

προηγούμενες εφαρμογές) κατασκεύασαν για κάθε ένα έτος, ένα χαρτοφυλάκιο 50 

μετοχών με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση. Τα χαρακτηριστικά των εταιριών 

που πρόβλεψε - επέλεξε το MLP, κατόπιν αξιολογήθηκαν  στη βάση των παραπάνω 

δεικτών προσδιοριστικών της στρατηγικής - αξίας, δηλαδή ο μέσος P/E, P/B, P/S κτλ. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι επιλεχθέντες εταιρίες από το δίκτυο είχαν όντως 

εξαιρετικά χαμηλούς όλους αυτούς τους λόγους. Επομένως οι στρατηγικές αξίας στην 

επιλογή μετοχών επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά, αλλά & καταρρίφθηκε η υπόθεση των 

αποτελεσματικών αγορών, γιατί οι εν λόγο μετοχές είχαν αποφασιστικά μεγαλύτερες 

αποδόσεις από τους δείκτες στους οποίους ανήκαν & ολόκληρο το δείγμα (βλέπε 

σχ.). 

 

 
Σχ.[από Eakins & Stansell (2003)] 

 

 

[9] Στη μελέτη των JASIC & WOOD (2004), γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης των 

ημερήσιων αποδόσεων χρηματιστηριακών δεικτών, με τη βοήθεια ενός απλού 

δικτύου MLP & χρήση μοναχά υστερήσεων των αποδόσεων (συνολικό δείγμα είναι 

οι ημερήσιες τιμές της περιόδου 1965-1999, των δεικτών), ως εισερχόμενες στο 

μοντέλο μεταβλητές. Βασικό ζήτημα για τους ερευνητές, είναι αν μπορούν να 

υποστηρίξουν κερδοφόρες συναλλαγές, με τις προβλέψεις τους. Η κερδοφορία των 

σημάτων που παράγονται από τις προβλέψεις εκτός δείγματος εκπαίδευσης,  

αξιολογείται για τους δείκτες S&P500, DAX, FTSE TOPIX. Τα αποτελέσματα 

παρέχουν ισχυρά στοιχεία για υψηλή & σταθερή προβλεψιμότητα των δεικτών, σε 

αντίθεση με προηγούμενες διαπιστώσεις περί αποτελεσματικότητας αδύναμης 

μορφής. Η εκτός δείγματος απόδοση πρόβλεψης, των νευρωνικών δικτύων, 

αξιολογείται χρησιμοποιώντας τους στατιστικούς δείκτες σφάλματος RMSE, NMSE, 

MAE, ενώ χρησιμοποιούνται & δείκτες αξιολογήσεις πρόβλεψης προσήμου & 

κατεύθυνσης . Τέλος γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων, με αυτά ενός πρότυπου 
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γραμμικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου (LA). Το  πλεονέκτημα της μεθόδου  

επιβεβαιώνεται & από τη δοκιμή Pesaran - Timmermann. Επίσης, φαίνεται πως τα 

αγοραστικά & πωλητικά σήματα που δίνουν οι προβλέψεις των MLPs, είναι σε θέση 

να δώσουν σημαντικά καθαρά κέρδη, για εφαρμόσιμες τακτικές αγοραπωλησιών που 

περιλαμβάνουν κόστη συναλλαγών. 

     Η μελέτη χρησιμοποιεί τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος των δεικτών Standard & 

Poor ‘s 500(S&P 500) του Αμερικάνικου χρηματιστηρίου, του Γερμανικού DAX ,του 

του Ιαπωνικού TOPIX & του δείκτη του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, Financial 

Times Stock Exchange Index (FTSE All Share), που λαμβάνονται από την βάση 

δεδομένων  Datastream / ICV International  Database. Τα δεδομένα είναι από την 1
η
  

Ιανουαρίου του 1965 έως της 11 Νοεμβρίου του 1999 για τους τρεις δείκτες DAX, 

S&P 500 & FTSE, ενώ για τον TOPIX από την 1
η
 Ιανουαρίου του 1969 έως 11 

Νοεμβρίου του 1999. 

     Για κάθε δείκτη αναπτύσσεται & μια αρχιτεκτονική δικτύου MLP. Το μήκος των 

χρησιμοποιούμενων διανυσμάτων εισόδου περιλαμβάνει 8 & 6 υστερήσεις (lags) της 

ημερήσιας απόδοσης. Τα δε διανύσματα, εισάγονται στα δίκτυα χωρίς να γίνεται 

επεξεργασία τους [δηλαδή οποιουδήποτε είδους κανονικοποίηση]. Τα 2/3 των 

δεδομένων χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση με τον αλγόριθμο Conjugate gradient & 

το 1/3 για αξιολόγηση των μοντέλων. Οι αρχιτεκτονικές των MLPs στις οποίες 

καταλήγουν οι ερευνητές, για τις επιμέρους αγορές, είναι οι ακόλουθες: S&P500(8-5-

1), DAX(8-5-1), TOPIX(6-4-1), FTSE(6-4-1). Στο πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η 

αξιολόγηση των αποδόσεων των δικτύων κατά αγορά & στατιστικό μέτρο σύγκρισης, 

εντός & εκτός δείγματος εκπαίδευσης: 

 

 
Πίνακ.[από JASIC & WOOD (2004)] 

 

    Ενώ οι αποδόσεις του πρότυπου, αυτοπαλλίνδρομου γραμμικού μοντέλου AR(1), 

δίνονται ακόλουθο στον πίνακα & αφορούν όλο το δείγμα (in-sample-performance): 

 

 
 

Πίνακ.[από JASIC & WOOD (2004)] 
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    Όσο αφορά την χρησιμοποίηση των προβλέψεων των δικτύων, σε απλά συστήματα 

αγοραπωλησιών, αυτά έδωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα που φαίνονται στους 

πίνακες. 

 

 
 Πίνακ.[από JASIC & WOOD (2004)] 

 

     Ο πρώτος πίνακας δείχνει την κερδοφορία από τη στρατηγική συναλλαγών με 

βάση τις προβλέψεις των μοντέλων MLPs, για τις περιόδους  ελέγχου. Την 

υψηλότερη συνολική απόδοση έχουμε για τους δείκτες DAX & TOPIX, ενώ 

ακολουθούν οι S&P500 & o FTSE. Για όλες τις περιπτώσεις οι συνολικές αποδόσεις 

RT από την εφαρμογή των προβλέψεων των μοντέλων, είναι υψηλότερες της 

στρατηγικής Buy & Hold. Για παράδειγμα η ετησιοποιημένη απόδοση (ποσοστά 

μέσα σε παρενθέσεις) της ακολουθουμένη στρατηγικής συναλλαγών (με MLPs), 

ξεπερνά την αντίστοιχη απόδοση της στρατηγικής B&H, κατά 42,28% & κατά 

14,93%, για τους δείκτες TOPIX & FTSE αντίστοιχα, με έξοδα συναλλαγών 0,5%. 

Κάτι που δεν συμβαίνει με τις προβλέψεις του μοντέλου αναφοράς, που δίνουν 

χειρότερες συνολικές αποδόσεις από τη στρατηγική B&H. Για περαιτέρω μελέτη & 

σχολιασμό των πινάκων, που ξεφεύγει από τον σκοπό της παρούσας μελέτης (π.χ. 

στατιστικούς ελέγχους κτλ.), ο αναγνώστης καλείται να προστρέξει στο σχετικό 

άρθρο των JASIC & WOOD (2004). 

 

[10] Στο άρθρο τους οι Pe´rez-Rodrı´guez, Torra & Andrada-Fe´lix (2005), 

συγκρίνουν τις εκτός δείγματος εκπαίδευσης, προβλέψεις των ημερήσιων αποδόσεων 

του δείκτη του Ισπανικού χρηματιστηρίου Ibex-35,  που προέρχονται από έξι 

ανταγωνιστικά μοντέλα. Ένα γραμμικό  μοντέλο AR, τα μοντέλα ESTAR & LSTAR 

που αποτελούν αυτοπαλίνδρομα μοντέλα ομαλής μετάβασης συνθηκών (smooth 

transition autoregressive regime – switching models) & τρία μοντέλα ANNs: ένα 
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MLP(backpropagation training), ένα JCN (jump connection net, δηλαδή ένα MLP με 

γραμμικό στοιχείο, περιγράφηκε σε προηγούμενη παραγρ.) & το αναδρομικό δίκτυο 

του Elman (Recurrent backpropagation alg. & rec/t Newton alg). Για την ακριβή 

μαθηματική αποτύπωση των μοντέλων ο αναγνώστης παραπέμπεται στο άρθρο. 

     Αυτή η σύγκριση πραγματοποιείται επί τη βάση διαφόρων στατιστικών κριτηρίων 

& αξιολογώντας την οικονομική αξία των προβλέψεων. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι πρόβλεψης (προβλέψεις ενός 

βήματος & πολυστάδιες) & διαφορετικοί ορίζοντες πρόβλεψης, για την ανάλυση τις 

ευρωστίας των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν θέτουν υπό 

αμφισβήτηση την υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών, επειδή το τυχαίο μοντέλο 

Random Walk Model δεν είναι μια ικανοποιητική περιγραφή των αποδόσεων  του 

δείκτη Ibex-35. Αντίθετα το δίκτυο  MLP είναι η ποιο κατάλληλη μέθοδος για  

προβλέψεις της δομής της αγοράς. Υπό το φως των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν, 

τα στατιστικά κριτήρια δείχνουν, ότι οι  προβλέψεις των ΑΝΝς & περισσότερο του 

MLP είναι πιο ακριβείς, από ό,τι των μοντέλων AR & STAR. Επιπλέον, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, τα ANNς είναι σε θέση να εξηγήσουν τα σφάλματα στις προβλέψεις των 

άλλων μοντέλων. 

      Σε όρους οικονομικών κριτηρίων οι εκτός δείγματος εκπαίδευσης προβλέψεις, 

αξιολογούνται μέσω μιας απλής στρατηγικής συναλλαγών που είναι γνωστή ως 

τεχνική-φίλτρου (filter technique). Χρησιμοποιώντας μια γκάμα ποσοστών φίλτρου 

(που επιτρέπουν να γίνει ή όχι μια συναλλαγή) & διαφορετικά συναλλακτικά κόστη, 

οι ερευνητές αναλύουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν μια καλύτερη απόδοση για τα μοντέλα ANNς, τα οποία προσφέρουν 

ελαφρώς υψηλότερα κέρδη, από την άποψη της μέσης καθαρής απόδοσης & του 

λόγου  Sharpe , στην βηματική πρόβλεψη (αναδρομική & μη αναδρομική). Επιπλέον, 

αυτά τα αποτελέσματα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις συναλλακτικού κόστους. 

Τέλος, στην περίπτωση των προβλέψεων πολλαπλών βημάτων, τα αποτελέσματα 

είναι ασαφή για το αν υπάρχει πλεονέκτημα κάποιας μεθόδου έναντι των άλλων. 

      Μετά την αξιολόγηση των τιμών των διαφόρων στατιστικών & οικονομικών 

κριτηρίων, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η απόδοση του Ibex-35, 

μπορεί να προβλεφθεί με τη χρήση των μοντέλων ANNs & για την περίπτωση ενός 

βήματος πρόβλεψης. Επομένως, η τεχνική των νευρωνικών δικτύων, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει μία ελαφρά βελτίωση στην επενδυτική στρατηγική της 

βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης, σε σχέση με την απόδοση που προσφέρουν τα γραμμικά & 

STAR μοντέλα. 

 

[11] Αυτό το άρθρο των Lindemann, Dunis & Lisboa (2005), δίνει μια αποφασιστική 

θέση για τις δυνατότητες πρόβλεψης των νευρωνικών δικτύων. Το κίνητρο για αυτή 

την έρευνα ήταν να παρουσιάσει τις δυνατότητες ενός νέου τύπου νευρωνικών 

δικτύων, αυτά του Gaussian mixture model neural network [GM]. Η βασική 

δυνατότητα των δικτύων τύπου GM, τα οποία χρησιμοποιούν ειδικούς αλγόριθμους 

εκπαίδευσης [βασισμένους στον Expectation - Maximization algorithm (EM)], είναι 

να προβλέπουν όχι μόνο το μέτρο της προβλεπόμενης εξαρτημένης μεταβλητής αλλά 

& την κατανομή πυκνότητας πιθανότητας αυτής της πρόβλεψης. Η ιδιότητα αυτή 

τους δίνει εξαιρετική χρησιμότητα, για σύνθετες στρατηγικές αγοραπωλησιών με 

φίλτρα, που αφορούν όχι μόνο στο μέγεθος της αναμενόμενης τιμής της εξαρτημένης 

μεταβλητής (π.χ. αγορά μόνο αν η απόδοση δείκτη ξεπερνά μια τιμή), αλλά & την 

πιθανότητα να υλοποιηθεί αυτή η απόδοση. Επίσης χάρη στο υψηλούς δείκτες Sharpe 

που επιτυγχάνουν, εφαρμόζονται συχνά με εργαλεία μόχλευσης, όπως αγορές 

options, δανεισμού τίτλων κτλ. 
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    Το μοντέλο GM, αρχιτεκτονικής [30-5-3-1], (για περισσότερες πληροφορίες πάνω 

στην ιδιότυπη λειτουργία του GM, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο άρθρο) 

εφαρμόζεται για την πρόβλεψη της ημερήσιας απόδοσης του κεφαλαίου  Morgan 

Stanley Technology Index Tracking Fund. Το δείγμα χωρίζεται σε δείγμα 

εκπαίδευσης, ελέγχου & αξιολόγησης σύμφωνα με τον πίνακα: 

 

 
Πίνακ. [από Lindemann, Dunis & Lisboa (2005)] 

 

    Η απόδοση του μοντέλου συγκρίνεται με κλασικά πρότυπα μοντέλα, όπως το 

Naïve model, το μοντέλο σύγκλισης - απόκλισης κινητών μέσων όρων (MACD), ένα 

αυτοπαλίνδρομο μοντέλο κινητού μέσου(ARMA), ένα μοντέλο τύπου λογιστικής 

παλινδρόμησης (LOGIT) & τέλος το πρότυπο νευρωνικό μοντέλο MLP με 

αρχιτεκτονική [30-15-1] (backpropagation trained).  

    Τα αποτελέσματα του GM δίνονται με τη μορφή καμπυλών πυκνότητας 

πιθανότητας, με αποτέλεσμα να καθίσταται γνωστή η πιθανότητα εμφάνισης μιας 

προβλεπόμενης τιμής απόδοσης. Αυτό φαίνεται εποπτικά στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

 
 
Σχ. Κατανομές Πιθανότητας στο δείγμα αξιολόγησης (Validation Set), [από Lindemann, Dunis & Lisboa (2005)] 
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   Συνολικά, τα αποτελέσματα των ερευνητών δείχνουν ότι οι δύο καλύτερες 

επιδόσεις προέρχονται από τα μοντέλα GM & MLP.  Το GM μοντέλο  ξεπερνά το 

MLP, καθώς & όλα τα άλλα μοντέλα με μεγάλη διαφορά, όταν εφαρμόζεται (οι 

προβλέψεις του) σε στρατηγική αγοραπωλησιών χωρίς φίλτρο, ενώ η απόδοση του 

είναι συγκρίσιμη με εκείνη του MLP όταν εφαρμόζεται με ένα φίλτρο (βέβαια αυτό 

είναι σχετικό & εξαρτάται από το φίλτρο που επηρεάζει τον τελικό αριθμό 

αγοραπωλησιών αλλά & από την χρησιμοποιούμενη μόχλευση για κάθε περίπτωση). 

Τα αποτελέσματα της πρώτης περίπτωσης χωρίς φίλτρο φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 
Πίνακ. [από Lindemann, Dunis & Lisboa (2005)] 

 

   Τα αποτελέσματα στην παρούσα μελέτη είναι αρκετά αξιοσημείωτα, αν λάβουμε 

υπόψη ότι η περίοδος εκπαίδευσης των δικτύων χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή 

ανοδική τάση στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, ενώ η εκτός δείγματος 

εκπαίδευσης, περίοδος αξιολόγησης, εμφανίζει  απότομη πτώση του τεχνολογικού 

δείκτη. Τα αποτελέσματα σε ετήσια βάση, με εξαίρεση των εξόδων συναλλαγών, τόσο 

του MLP[ 57,5%], όσο & του GM [101,8%], είναι ομολογουμένως εντυπωσιακά. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε & πίνακα όπου γίνεται χρήση φίλτρων & μόχλευσης, ενώ 

συνυπολογίζονται & κόστη συναλλαγών: 

 

 

 
Πίνακ. [από Lindemann, Dunis & Lisboa (2005)] 

Και πάλι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, ιδιαίτερα σε σχέση με την απόδοση 

κλασικών μεθόδων. 

 



 
 

71 
 

[12] Στην εξαιρετική μελέτη τους οι Nalbantov, Bauerb & Sprinkhuizen-Kuyper 

(2006), με τη χρήση ενός SVR model (Support Vector Regression Model), 

προσπαθούν να προβλέψουν την απόδοση δεικτών με μετοχές διαφόρων κατηγοριών. 

Συγκεκριμένα οι δείκτες είναι Value & Growth Indexes με μετοχές αξίας & 

αναπτυξιακής προοπτικής αντίστοιχα. Καθώς επίσης & δείκτες μεγάλης & μικρής 

κεφαλαιοποίησης, Big & Small Cap Indexes. Ο τελικός στόχος είναι να αποδείξουν 

πως δεν είναι οι πλέον αποδοτικές οι παθητικές στρατηγικές, όπως Value or Growth 

Strategies ή το αντίστοιχο Big or Small Cap Strategies. Αλλά προβλέποντας τις 

χρονικές τους αποδόσεις να προβούν σε δυναμικές Timing Style Rotation Strategies 

που θα εκμεταλλεύονται την επιμέρους δυναμική των παθητικών στρατηγικών. 

Καταλήγουν σε εξαιρετικές αποδόσεις που φαίνονται στα διαγράμματα που 

ακολουθούν: 

 

 
Διάγραμμα με επιμέρους στρατηγικές Value/Growth[από G. Nalbantov et all(2006)] 

 

    Βλέπουμε πως οι Style timing  στρατηγική, με βάση την πρόβλεψη των αποδόσεων 

από το SVR model, οδηγεί σε εξαιρετικές αποδόσεις, σε σχέση με την παθητική 

στρατηγική  Value minus Growth strategy. Όμοια συμπεράσματα προκύπτουν & στο 

διάγραμμα για τις Big/Small strategies. 
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Διάγραμμα με επιμέρους στρατηγικές Big/Small[από G. Nalbantov et all(2006)] 

 

 

[13] Στην συγκριτική εργασία των  Constantinou et all (2006), δυο μοντέλα τίθενται 

σε σύγκριση, ως προς την προβλεπτική ικανότητα τους, της ημερήσιας απόδοσης του 

δείκτη του Κυπριακού χρηματηστηρίου. To Μαρκοβιανό Μεταβατικό μοντέλο 

(Markov Switching Model, MS) & ένα MLP[αρχιτεκτονικής (2-8-1), with linear 

component & backpropagation trained]. Αρχικά δίνεται έμφαση στη δυνατότητα του  

μοντέλου MS να εκτιμά τις συνθήκες μεταβλητότητας της αγοράς (υψηλή / χαμηλή).  

   Η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου MS, γίνεται με τη μέθοδο της μέγιστης 

πιθανότητας (Maximum likelihood Estimation Method). Κατόπιν γίνεται η σύγκριση 

της ικανότητας πρόβλεψης των δυο μοντέλων ως προς την ακρίβεια της, εκτελώντας 

το τεστ των Diebold & Mariano. Και τέλος ως προς την δυνατότητα ερμηνείας των 

σφαλμάτων του ενός μοντέλου από το ανταγωνιστικό του, αυτό επιτυγχάνεται με τη 

βοήθεια του τέστ των Clements & Hendry. Οι δυο μέθοδοι αποδεικνύονται 

ισοδύναμες & με τα δυο τέστ. 

 

[14] Η σύντομη μελέτη των Leontitsis & Siriopoulos (2006), εφαρμόζει μια μέθοδο 

δυναμικής διόρθωσης των εποχιακών επιδράσεων (calledar effects correction), στις 

χρονοσειρές του NASDAQ & του TSE 300. Κατόπιν διαπιστώνεται εάν υπάρχει 

βελτίωση στην απόδοση πρόβλεψης ενός MLP. Τα αποτελέσματα είναι υπέρ της 

διόρθωσης για τις εποχιακές επιδράσεις. Αυτές εισάγονται εν συνεχεία στην 

πρόβλεψη του μοντέλου (που έχει γίνει πάνω στην καθαρή χρονοσειρά), παίρνοντας 

καλύτερες προβλέψεις (από αυτές στην ακατέργαστη χρονοσειρά). 
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Συνέχεια Συνοπτικού Πίνακα Προηγούμενης Σελίδας 

 

 

Συμπεράσματα: Η χρήση των νευρωνικών δικτύων σε εφαρμογές πρόβλεψης 

απόδοσης μετοχών & δεικτών μετοχών, φαίνεται να είναι η πλέον συχνά εμφανιζόμενη 

στη βιβλιογραφία χρηματοοικονομικών εφαρμογών. Στο δικός μας δείγμα 14 

εφαρμογές, από τις συνολικά 50, αφορούν σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή ένα ποσοστό 

που φτάνει περίπου το 28%. Η συχνότητα αυτή είναι φυσική, αφού η απόδοση δεικτών 

& μετοχών, είναι ένα «καυτό» θέμα του χώρου των επενδύσεων & της 

χρηματοοικονομικής. Εξηγείται όμως & από τα άριστα αποτελέσματα που δίνουν τα 

νευρωνικά δίκτυα σε αυτού του είδους τις εφαρμογές.  Συγκεκριμένα τα ANNs  δίνουν 

προβλέψεις που ξεπερνούν σε ακρίβεια, κάθε άλλη κλασική μεθοδολογία. Είτε 

εφαρμόζονται για την εύρεση συντελεστών σε πολυπαραγοντικά μοντέλα ερμηνείας των 

αποδόσεων [APT & ICAPM], όπως στις εφαρμογές [εφ.1] & [εφ.2], είτε μιμούμενα 

κλασικές οικονομετρικές αυτοπαλίνδρομες σχέσεις υστερήσεων των αποδόσεων [όλες 

σχεδόν οι υπόλοιπες εφαρμογές], κατορθώνουν να ξεπερνούν τα γραμμικά [MDA,LDA] 

& αντίστοιχα αυτοπαλίνδρομα μοντέλα [GARCH, GARCH-M, ARIMA] στην τελική 

πρόβλεψη της απόδοσης.  

      Σε κάποιες εφαρμογές υπάρχει αμφιβολία ως προς την ικανότητα ορθής πρόβλεψης 

της κατεύθυνσης, όπως στην εφαρμογή [εφ.7], αλλά δεν είναι παρά η εξαίρεση & 

δύναται να συμβαίνει, λόγω ίσως του περιορισμένου αριθμού, αλλά & της χρήσης,  

θεμελιωδών μεταβλητών για πρόβλεψη.  

     Η αλήθεια είναι πως η πλέον συναρπαστική εφαρμογή των ANNs, είναι η δυναμική 

πρόβλεψη της απόδοσης των δεικτών. Εκεί φαίνεται η πραγματική ικανότητα τους να 

προβλέπουν, το πρόσημο της κατεύθυνσης [π.χ. εφαρμογές 9,10,11,12] & να δίνουν 

σημαντικές αποδόσεις ξεπερνώντας τόσο αυτοπαλίνδρομα μοντέλα, όσο & κλασικούς 

δείκτες αγοραπωλησιών της τεχνικής ανάλυσης όπως ο MACD[εφ.11]. 

    Ενδιαφέρον έχει η δυνατότητα χρήσης των ANNs  στο έλεγχο θεωρητικών 

υποθέσεων & πορισμάτων, όπως στην εφαρμογή ελέγχου της ορθότητας των 

στρατηγικών αξίας(value based strategies, εφ. [8]). Άρα η χρήση τους, μπορεί να 

επεκταθεί στον έλεγχο θεωρητικών υποθέσεων & μοντέλων[της χρηματοοικονομικής & 

των επενδύσεων], με τον κατάλληλο πειραματικό σχεδιασμό.  

    Όσο αφορά στα είδη των δικτύων & πάλι κυρίαρχος τύπος δικτύου αναδεικνύεται το 

MLP, με ένα κρυφό στρώμα & επιλεγόμενο αλγόριθμο μάθησης, τον κλασικό 

backpropagation. Ωστόσο & άλλοι τύποι δικτύων αποδίδουν εξαιρετικά αποτελέσματα, 
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όπως το δίκτυο JCN[εφ.10], το δίκτυο Elman[εφ10], τα SVRs[εφ.12] & το δίκτυο 

GM[εφ11] που πετυχαίνει συγκρίσιμα αν όχι καλύτερα αποτελέσματα από το MLP. 

    Η δυνατότητες βελτίωσης φαίνονται άπειρες ακόμα & με μέτρο σύγκρισης αυτό το 

μικρό δείγμα εφαρμογών. Νέοι συνδυασμοί μεταβλητών, με διαφορετικές συνδέσεις στο 

δίκτυο, ίσως δίνουν ακόμα καλύτερες ερμηνείες των παρατηρούμενων αποδόσεων , 

όπως στην εφαρμογή 4 της αλληλεπίδρασης των αγορών[εφ.4]. Μεγαλύτερα δείγματα 

δεδομένων υστερήσεων & θεμελιωδών μεγεθών, σε διαφορετικά time frames & με 

χρήση τεχνικών δεικτών, ίσως δώσουν ακόμα καλύτερη ακρίβεια στη πρόβλεψη. 

Σίγουρα ανοίγεται ένα σημαντικό πεδίο έρευνας & εφαρμογών. 
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3.3.4 Πρόβλεψη Μεταβλητότητας Αγοράς [Market Volatility Forecasting] 

 

    Ο υπολογισμός της διακύμανσης σt (variance), απλών μετοχών, δεικτών μετοχών 

& προϊόντων, είναι εξαιρετικής σημασίας για μια σειρά μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων στον τομέα της χρηματοοικονομικής & των επενδύσεων [Ζαπράνης & 

Λιβάνης Βιβλίο, 2009]. Για παράδειγμα αναφέρουμε την σημασία της διακύμανσης 

των επιμέρους στοιχείων στη κατασκευή του άριστου χαρτοφυλακίου στην 

προσέγγιση του Markowitch. Επίσης την χρήση της διακύμανσης των υποκείμενων 

τίτλων, σε μοντέλα τιμολόγησης παραγώγων προϊόντων τους, όπως η τιμολόγηση των 

option σε μετοχές & δείκτες με το μοντέλο Black-Scholes (1973) & άλλα μοντέλα 

(π.χ Binomial Trees , εφαρμογή που θα περιγράψου σε άλλη παράγραφο). Επίσης 

είναι απαραίτητη μεταβλητή σε μοντέλα χρονικής διάρθρωσης επιτοκίων & στη 

διαχείριση κινδύνου χαρτοφυλακίου. Γενικά η έννοια της διακύμανσης, είναι 

προσδιοριστικό μέτρο του κινδύνου που ενέχει το υποκείμενο αγαθό. Υποθέτωντας 

τις ημερήσιες αποδόσεις n ενός αγαθού ή δείκτη, τότε η ιστορική μεταβλητότητα των 

τελευταίων q ημερών(q<n), τη μέρα t δίνεται από τη σχέση: 
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Θέτοντας τη μέση τιμή ίση με το μηδέν(θεωρώντας τις ημερήσιες αποδόσεις πολύ 

μικρές) & q-1 περίπου ίσο με q, έχουμε την ακόλουθη προσέγγιση της ιστορικής 

διακύμανσης: 
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t t

t

r
q




   

 

    Στη συνέχεια καταθέτουμε το πόρισμα της χρήσης της τεχνολογίας των 

νευρωνικών δικτύων, σε μια εφαρμογή υπολογισμού διακύμανσης διεθνών δεικτών 

χρηματιστηρίων. 

 

[1] Στη μελέτη των G. Donaldson & M. Kamstra, (1997), γίνεται προσπάθεια 

πρόβλεψης της διακύμανσης των δεικτών μετοχών, στα ακόλουθα διεθνή 

χρηματιστήρια: Λονδίνο (FTSE), Αμερική (Standart & Poor’ s 500), Καναδά (TSEC), 

Ιαπωνία (NIKKEI). Το δείγμα των ερευνητών αποτελείται από τις ημερήσιες τιμές 

κλεισίματος των παραπάνω δεικτών για την περίοδο από 1/1/1969 έως 31/12/1990. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση των δεικτών λαμβάνεται ίση με την πρώτη διαφορά 

των λογαρίθμων των τελευταίων τιμών τους. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι 

το GARCH model του Bollerslev (1986), το Exponential GARCH model του Nelson 

(1991), το GJR [Sing – ARCH model, των Glosten, Jaganathan & Runkle (1993)] & 

τέλος ένα σύνθετο μοντέλο ΑΝΝ-ARCH το οποίο είναι & το μοντέλο ενδιαφέροντος 

της έρευνας. Οι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα, πως το μοντέλο ANN-

ARCH, είναι σε θέση τουλάχιστον για την περίοδο του δείγματος, να συλλαμβάνει με 

ευέλικτο τρόπο την ασύμμετρη & συμμετρική συμπεριφορά της διακύμανσης, σε όλη 

τη γκάμα των αναφερόμενων αγορών, αποτελεσματικότερα από τα κλασικού τύπου 

μοντέλα. 
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Συνοπτικός Πίνακας  Εφαρμογής Πρόβλεψης Μεταβλητότητας (Volatility) Απόδοσης Δεικτών 
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3.3.5Πρόβλεψη Ισοτιμίας [Foreign Exchange Rate Prediction] 

 

     Η πρόβλεψη των ισοτιμιών των νομισμάτων, αποτέλεσε & εξακολουθεί να 

αποτελεί βασικό θέμα έρευνας των οικονομολόγων, μετά την κατάρρευση του 

καθεστώτος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών (Breton Woods) τον Μάρτιο του 

1973.  

     Η μελέτη & πρόβλεψη τους είναι χρήσιμη σε διάφορους επενδυτικούς τομείς, 

όπως στην αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στο διεθνές εμπόριο, στις 

διεθνείς επενδύσεις. Στις οικονομικές πολιτικές, σε θέματα διακρατικού εμπορικού 

ανταγωνισμού & διεθνών & τοπικών νομισματικών κρίσεων, αλλά και σε άλλες 

επενδυτικές πρακτικές & οικονομικές πολιτικές.  

    Διάφορες προσδιοριστικές θεωρίες πάνω στη λειτουργία των ισοτιμιών έχουν 

αναπτυχθεί  [Baillie & McMahon, 1989, MacDonald & Taylor, 1992, από Plasmans 

et all(1998)]. Τα δομικά μοντέλα, που έχουν προταθεί έκτοτε, στα πλαίσια των 

διαφόρων θεωριών για τις ισοτιμίες, λαμβάνουν αρκετές φορές υπόψη τους, την ισχύ 

δυο υποθέσεων. Αυτή της  ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης (Purchasing Power 

Parity, PPP) & αυτή της Ακάλυπτης Ισοτιμίας των Επιτοκίων (Uncovered Ineterest 

rate Parity, UIP). Στη βάση αυτών των υποθέσεων που η λεπτομερής ανάπτυξή τους 

ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της μελέτης, αναπτύχθηκαν αντίστοιχες ομάδες  

μοντέλων. Δυστυχώς ωστόσο στη πράξη, τα μοντέλα αυτά, μόνο μακροπρόθεσμα 

φαίνεται να αποδίδουν κάπως & δεν δίνουν ικανοποιητικές προβλέψεις των μέσο-

βραχυχρόνιων ισοτιμιών, όπου δύναται να επικρατούν άλλες δυναμικές & ισορροπίες 

[βραχυχρόνιες μετατοπίσεις επενδυτικών κεφαλαίων, παρεμβάσεις κεντρικών 

τραπεζών, κερδοσκοπικές κινήσεις, αυτοεκπληρούμενες φούσκες, κτλ] . 

     Για τους λόγους αυτούς οι μελετητές & οικονομολόγοι στρέφονται όλο & ποιο 

συχνά στην τεχνική ανάλυση & σε οικονομετρικά μοντέλα ανάλυσης χρονοσειρών 

για να αναζητήσουν τη λύση στο πρόβλημα της πρόβλεψης των μεσοχρόνιων & 

βραχυχρόνιων κινήσεων των ισοτιμιών[C. Henderson, March 2006, book]. Μια 

σύγχρονη προσέγγιση στο πρόβλημα είναι η μοντελοποίηση των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών με νευρωνικά μοντέλα & κυρίως το κλασσικό MLP. Τέτοιες εφαρμογές 

των νευρωνικών δικτύων παρουσιάζουμε στη συνέχεια. 

 

 

Εφαρμογές: 
 

[1] Η συγκριτική μελέτη των Nabney et all (1995), αξιολογεί δυο μεθοδολογίες 

πρόβλεψης ισοτιμιών, αυτή του λογισμικού DataMariner
TM

 & ενός MLP. Το 

λογισμικό DataMariner
TM 

 , εξάγει κανόνες συναλλαγών από τα δεδομένα της αγοράς 

με βάση συνεχείς αναλύσεις τους [rule induction method]. Για παράδειγμα ελέγχει 

την εφαρμοσιμότητα κανόνων τεχνικής ανάλυσης, που επαληθεύονται από την 

εξέλιξη των τιμών & αναπροσαρμόζει τις αποφάσεις του ανάλογα με 

παρατηρούμενες μεταβολές (βλέπε σχετικό άρθρο). To MLP είναι γνωστό εργαλείο 

μοντελοποίησης πολύπλοκων σχέσεων & επίσης κατάλληλο για την εξαγωγή 

κανόνων συναλλαγών & πρόβλεψης απόδοσης δεικτών (προηγούμενες εφαρμογές). 

   Από την εφαρμογή των δυο μεθόδων σε ημερήσιες (πρόβλεψη απόδοσης για την 

επόμενη μέρα) & ενδοημερήσιες συναλλαγές (π.χ. πρόβλεψη ανά μια ώρα) , 

προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Το λογισμικό DataMariner
TM

  έδωσε 

ικανοποιητικότερη ακρίβεια στη πρόβλεψη για συναλλαγές σε ημερησια βάση, 

πετυχαίνοντας ποσοστά 64% - 69%, ενώ ακολουθούνταν από την ικανοποιητική 

ακρίβεια του MLP με ποσοστό 60% - 65%. Όμως δεν είχε την ίδια απόδοση στις 
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ενδοημερήσιες προβλέψεις.  Για πρόβλεψη της απόδοσης της αγοράς, μια ώρα 

μπροστά (βραχυχρόνια ενδοημερήσια πρόβλεψη) ,το MLP έδωσε εξαιρετικά 

αποτελέσματα με ετησιοποιημένες αποδόσεις βάση των προβλέψεων, να κυμαίνονταν 

από 55% για την ισοτιμία Δολαρίου/Φράγκου σε 37% για την ισοτιμία 

Μάρκου/Φράγκου. Οι αντίστοιχες αποδόσεις για το DataMariner
TM

 ήταν εξαιρετικά 

χαμηλές (περίπου στο 9%). 

  Το συμπέρασμα των ερευνητών, ήταν πως τα νευρωνικά δίκτυα είναι εξαιρετικά 

στην πρόβλεψη των βραχυχρόνιων κινήσεων της αγοράς συναλλάγματος. 

 

 

[2] Στην εργασία των Lubecke et all (1998), γίνεται μια προσπάθεια από τους 

ερευνητές να πετύχουν βελτίωση στην ακρίβεια & ορθότητα της μηνιαίας πρόβλεψης, 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας, χρησιμοποιώντας σύνθεση επιμέρους προβλεπτικών 

μεθοδολογιών(composite prediction strategy). Η συνισταμένη των επιμέρους 

προβλέψεων, επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός νευρωνικού δικτύου MLP, το οποίο 

εκπαιδεύεται με τον αλγόριθμο backpropagation.   

      Συγκεκριμένα τέσσερεις μεθοδολογίες πρόβλεψης συντίθενται μέσω του MLP: α. 

μια οικονομετρική πρόβλεψη [econometric], β. η πρόβλεψη με τη βοήθεια 

εμπειρογνωμόνων [judgmental], γ. η πρόβλεψη με βάση  τεχνική ανάλυση της 

ισοτιμίας & τέλος δ. αυτή με τη βοήθεια των τιμών των προθεσμιακών συμβολαίων 

πάνω στην ισοτιμία. Η προτεινόμενη προσέγγιση αποτυπώνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί: 

                                                     

 
Σχήμα[από Lubecke et all (1998)] 

 

      Το δίκτυο λαμβάνοντας τις προβλέψεις & την παρατηρούμενη πραγματική 

ισοτιμία, προσπαθεί να τις συνδυάσει μέσω του αλγόριθμου εκπαίδευσης, ώστε να 

πετύχει τη βέλτιστη απόκριση στα δεδομένα & να μάθει την υποκείμενη σχέση, μέσα 

στο δείγμα εκπαίδευσης & γενίκευσης. Για κάθε ισοτιμία, προκύπτει διαφορετικός 

αριθμός κρυφών νευρώνων (αρχιτεκτονικές MLPs), όπως φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 
Πίνακας : MAE για διαφορετικό αριθμό κρυφών 

νευρώνων στην εσωτερική στοιβάδα & διαφορετικά νομίσματα[από Lubecke et all (1998)] 
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    Μετά από την εκπαίδευση των δικτύων για τις διάφορες ισοτιμίες, προκύπτουν οι 

ακόλουθες τελικές αρχιτεκτονικές, που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 
[όπου BP:British Pound, DM:Deutschemark Mark, FF: French frank, SF: Swiss frank,YEN: Japanese Yen] 

 

    Οι προβλέψεις εκτός δείγματος εκπαίδευσης, αξιολογούνται στη συνέχεια ως προς 

την ακρίβεια  & την ορθότητα τους, σε σχέση με τις επιμέρους προβλέψεις των 

μοντέλων από τις οποίες προήλθαν αλλά & με τις προβλέψεις άλλων μεθόδων.  Τα 

συγκριτικά μοντέλα φαίνονται στον πίνακα: 

 

 
Πίνακας : Μοντέλa που χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση με το μοντέλο σύνθετης πρόβλεψης MLP 

[από Lubecke et all (1998)] 

 

    Τα αποτελέσματα της σύνθεσης των επιμέρους μεθόδων μέσω των MLPs, ήταν 

ενθαρρυντικά. Σε όρους ακρίβειας, ανάμεσα σε οκτώ μοντέλα, η σύνθεση αυτή είχε 

τις πλέον ακριβείς προβλέψεις, για τα περισσότερα νομίσματα. Ενώ σε όρους 

ορθότητας ήρθε δεύτερη. Οι ερευνητές τονίζουν πως τα αποτελέσματα τους χρίζουν 

περαιτέρω μελέτης, εξαιτίας του μικρού δείγματος εκπαίδευσης που είχαν στη 

διάθεση τους. 

 

[3]  Στη μελέτη των J. Plasmans et all (1998), οι ερευνητές προσπαθούν να 

εκτιμήσουν τρία κλασικά δομικά (structural) μοντέλα συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

πάνω σε τέσσερεις ισοτιμίες του δολαρίου, αυτές προς το γιέν, τη λίρα Αγγλίας, το 

Γερμανικό Μάρκο & το Ολλανδικό Φιορίνι. Η εκτίμηση των μοντέλων γίνεται μέσω 

γραμμικής (Linear OLS) & μη γραμμικής παλινδρόμησης (MLP nonlinear 

estimation). Συγκεκριμένα τα μοντέλα αυτά είναι, τα  νομισματικά μοντέλα ευέλικτης  

& κολλώδους τιμής (Flexible & Sticky price Monetary models)  & το μοντέλο 

ισορροπίας χαρτοφυλακίου (Portofolio Balance model). Στη συνέχεια γίνεται 

προσπάθεια να εκτιμηθεί η προβλεπτική ικανότητα τους, σε εκτός δείγματος 

εκπαίδευσης στόχους.  
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     Τα αποτελέσματα των ερευνητών ήταν, πως δεν υφίσταται καμία ένδειξη που να 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη μακροχρόνιας υποκείμενης σχέσης (γραμμικής ή μη 

γραμμικής), ανάμεσα στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, που περιλαμβάνουν τα 

παραπάνω δομικά μοντέλα & των ονομαστικών ισοτιμιών που προσπαθούν να 

προβλέψουν. Έτσι οι προβλέψεις που πέτυχαν, ήταν σε κάθε περίπτωση χειρότερες, 

από αυτές του naïve random walk model. 

     Ωστόσο, όταν εκτιμήθηκαν με τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών (first 

differenced form), βρέθηκαν κάποιες ενδείξεις ασθενούς υποκείμενης σχέσης, για τις 

μηνιαίες ισοτιμίες. Με δυο κύριες προσδιοριστικές μεταβλητές, την αλλαγή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας τον προηγούμενο μήνα & τη διαφορά των επιτοκίων 

ανάμεσα στις δυο χώρες. Τα εκτιμώμενα μοντέλα προσπερνούσαν ελαφρώς σε 

ακρίβεια το Naïve random walk model.  

   Το τελικό πόρισμα των ερευνητών ομοιάζει προς αυτό παλαιότερων ερευνών, όπως  

των Meese & Rogoff, (1983) , Meese & Rose (1991) , MacDonald & Taylor, (1992) 

κ.τ.λ., πως οι υποκείμενες σχέσεις στα παραπάνω μοντέλα, είναι εξαιρετικά ασθενείς, 

με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν με οποιαδήποτε μέθοδο 

παλινδρόμησης, συμπεριλαμβανομένης & αυτής των νευρωνικών δικτύων. 

 

[4]   Οι μελετητές Franses & Homelen (1998), ασχολούνται με τη μοντελοποίηση & 

πρόβλεψη τεσσάρων ημερήσιων συναλλαγματικών ισοτιμιών, που είχε το Ολλανδικό 

Φιορίνι, με τα νομίσματα: Αμερικάνικο & Καναδικό δολάριο, Βρετανική Λίρα & 

Ιαπωνικό Γιέν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν τα νευρωνικά δίκτυα των MLPs με 

γραμμικό στοιχείο & ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ημερήσιες υστερήσεις των τιμών 

των επιμέρους συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η μέθοδος εκτίμησης, χρησιμοποιεί  

τους αλγόριθμους  simplex των Nelder & Mead & τον αλγόριθμο των Broyden - 

Fletcher -Goldfarb - Shanno.  

    Το αποτέλεσμα της μοντελοποίησης δεν ήταν το αναμενόμενο (άσχημη απόδοση 

του MLP) & αποδίδεται, σύμφωνα με προσομοίωση των ερευνητών, στη GARCH  

δομή των δεδομένων των χρονοσειρών ,την οποία δεν είναι σε θέση να προβλέψουν 

επαρκώς καλά, τα MLPs. Ωστόσο οι ερευνητές παρατηρούν πως ενδεχομένως οι 

προβλέψεις τους να είναι άσχημες, λόγο υπερπαραμετροποίησης των δικτύων & 

κακής χρήσης των κριτηρίων επιλογής μοντέλου. 

 

[5] Στη μελέτη των M.R. El Shazly & H.E. El Shazly (1999), γίνεται προσπάθεια 

πρόβλεψης των τριμηνιαίων συναλλαγματικών ισοτιμιών (spot rates), τεσσάρων 

νομισμάτων & συγκεκριμένα του δολαρίου προς τη Βρετανική Λίρα, το Γερμανικό 

Μάρκο, το Ιαπωνικό Γιέν & το Ελβετικό Φράνγκο, με χρήση θεμελιωδών 

ανεξάρτητων μεταβλητών (βλ.άρθρο). Η διαφορά έναντι άλλων προσεγγίσεων με 

νευρωνικά δίκτυα, είναι ότι εδώ οι ερευνητές προσπαθούν να φτάσουν στη βέλτιστη 

μορφή του χρησιμοποιούμενου μοντέλου (MLP), με τη χρήση γενετικού αλγόριθμου. 

Δηλαδή βλέπουμε την παρουσίαση μιας υβριδικής τεχνικής, που συνδυάζει την 

τεχνολογία των νευρωνικών δικτύων με την στοχαστική βελτιστοποίηση που 

παρέχουν οι γενετικοί αλγόριθμοι.  

     Για την αναλυτική παρουσίαση της τεχνικής ο αναγνώστης παραπέμπεται στο 

άρθρο. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι ο γενετικός αλγόριθμος προσομοιάζει τη 

θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, για να επιτύχει το βέλτιστο δίκτυο MLP, που δίνει 

την καλύτερη μοντελοποίηση του προβλήματος. Ξεκινώντας από μια δεξαμενή 

ικανών δικτύων (MLPs) (δίκτυα «γονείς»), για την επίλυση ενός προβλήματος, 

προχωρά διαδοχικά με κατάλληλους συγκερασμούς («γονιμοποιήσεις ικανών 

δικτύων») & τροποποιήσεις τους (μεταλλάξεις γονέων), σε νέες δεξαμενές δικτύων 
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(δίκτυα απόγονοι) που φέρουν καλύτερα χαρακτηρίστηκα επίλυσης του προβλήματος 

(δίκτυα απογόνους). (πχ. τα νέα δίκτυα μετά από τις προηγούμενες δράσεις σύζευξης 

– μετάλλαξης έχουν, καταλληλότερο αριθμό κρυφών στοιβάδων, ρυθμό μάθησης, 

συναρτήσεις ενεργοποίησης κτλ., αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή έλεγχο των νέων 

δικτύων(απογόνων) & την επιλογή των καταλληλότερων για χρήση τους στο νέο 

κύκλο τροποποιήσεων-«αναπαραγωγής»). Έτσι με διαδοχικές συγκρίσεις, των μελών 

των νέων πληθυσμών (δίκτυα απόγονοι), καταλήγει σε «άτομα»-δίκτυα υψηλής 

καταλληλότητας για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, μετά από αρκετές 

«γενεές» τροποποιήσεων του αρχικού πληθυσμού. Πέρα από την βελτίωση των 

παραμέτρων του δικτύου για την προσαρμογή του στις συνθήκες του προβλήματος, οι  

γενετικοί αλγόριθμοι είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν & στην αναζήτηση του 

ολικού ελάχιστου της συνάρτησης σφάλματος του MLP καθορίζοντας με στοχαστικό 

τρόπο τα βάρη του δικτύου. [Paul D. McNelis, 2005, book,σελ.75] 

     Τα τελικά «εξελιγμένα» δίκτυα των ερευνητών Shazly, συγκρίνονται ως προς την 

ακρίβεια & την ορθότητα  της κατεύθυνσης της πρόβλεψης τους, σε σχέση με την 

πρόβλεψη της forward & future ισοτιμίας. Ενώ στο πρώτο σκέλος δεν είναι αισθητή η 

βελτίωση που επιτυγχάνεται, στο δεύτερο που αφορά την ορθότητα της κατεύθυνσης 

πρόβλεψης, η μέθοδος υπερτερεί με σαφήνεια έναντι των κλασικών προβλέψεων των 

forward & future. (βλέπε πίνακα) 

   

 
Πίνακας [από M.R. El Shazly & H.E. El Shazly (1999)] 

 

     Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι ερευνητές τονίζουν την γενικότερη σημασία 

της ανάπτυξης υβριδικών τεχνικών στο τομέα των νευρωνικών δικτύων & τις 

βελτιώσεις των αποδόσεων τους, με αυτές τις τεχνικές. Έτσι γίνεται βιβλιογραφική 

αναφορά, σε υβριδικές προσεγγίσεις, που φέρουν σε συγκερασμό τα νευρωνικά 

δίκτυα με τα έμπειρα συστήματα (Εxpert systems)[Bergerson & Wuncsch(1991), 

Fishman et al.(1991b)], την ασαφή λογική (Fuzzy Logic) [Wong et al. (1992)] & 

φυσικά τους γενετικούς αλγορίθμους (Genetic algorithms) [Kingdon & Feldman, 

(1995) - forecasting, Davis, (1991) - portfolio optimization, Goldenberg,(1989) -

bankruptcy prediction κ.α.].  

 

[6] Και σε αυτή την εφαρμογή των Qi & Wu, (2003), οι ερευνητές κάνοντας χρήση 

νομισματικών θεμελιωδών μεταβλητών, του νομισματικού δομικού μοντέλου των 

Bilson & Musa, (1978), προσπαθούν να προβλέψουν τη μηνιαία τιμή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου, με τέσσερα άλλα νομίσματα: το Ιαπωνικό 

Γιέν, το Γερμανικό Μάρκο, τη Βρετανική Στερλίνα & το Καναδικό Δολάριο. 

Χρησιμοποιούνται τρεις ορίζοντες πρόβλεψης : ένας μήνας, έξι μήνες & δώδεκα 

μήνες. Διερευνούνται δίκτυα με 1-10 νευρώνες στην μοναδική κρυφή στοιβάδα του 

δικτύου & τα αποτελέσματα για κάθε νόμισμα, συγκρίνονται με τα μοντέλα Random 

Walk, NN1(χωρίς θεμελιώδη) & Linear Model με τις ίδιες μεταβλητές, ως προς την 

ακρίβεια & την ορθότητα της πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα των ερευνητών είναι 

πολύ άσχημα, δίνοντας RMSE για τα MLPs με θεμελιώδεις μεταβλητές, χειρότερα 
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από το μοντέλο RW & LM. Μόνο για το δίκτυο χωρίς θεμελιώδη τα αποτελέσματα 

ήταν κάπως ποιο υποστηρικτικά & για ορισμένα ωστόσο νομίσματα. 

     Συνολικά, οι ερευνητές ισχυρίζονται πως δεν είναι εφικτή η ακριβής πρόβλεψη 

στη βάση θεμελιωδών μεγεθών, κάτι στο οποίο κατέληξαν & προηγούμενες μελέτες, 

όπως αυτές των Diebold & Nason (1990) & Meese & Rose (1991), χρησιμοποιώντας 

επίσης μη γραμμικές προσεγγίσεις. 

 

[7] Στο άρθρο των Alvarez-Diaza & Alvarez, (2006), παρουσιάζεται άλλη μια 

υβριδική μέθοδος πρόβλεψης συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συγκεκριμένα οι 

ερευνητές παρουσιάζουν ένα νευρωνικό δίκτυο τύπου MLP, ενός κρυφού στρώματος 

& χρησιμοποιούν δυο διαδοχικές υστερήσεις των αποδόσεων ως εισερχόμενες 

ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου, για να προβλέψουν την τρέχουσα απόδοση.  

     Η καινοτομία του δικτύου βρίσκεται στο ότι τα σταθμισμένα σήματα που 

στέλνονται από τη στοιβάδα εισόδου προς την κρυφή στοιβάδα, αλλά ομοίως & αυτά 

της κρυφής στοιβάδας προς την εξωτερική, δεν αθροίζονται απλώς, πριν περάσουν ως 

όρισμα της συνάρτησης ενεργοποίησης των νευρώνων, αλλά χρησιμοποιείται μια 

γενική συνάρτηση f(σταθμισμένα inputs) που καθορίζει το τελικό όρισμα της 

συνάρτησης ενεργοποίησης των νευρώνων κάθε φορά. Η μορφή αυτής της 

συνάρτησης f, αλλάζει με στοχαστικό τρόπο & τη βοήθεια ενός γενετικού 

αλγόριθμου, ώστε να δώσει το καταλληλότερο δίκτυο πρόβλεψης.  Το καινοτόμο 

υβριδικό δίκτυο χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των εβδομαδιαίων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών του δολαρίου ως προς το Ιαπωνικό Γιέν & τη Βρετανική 

Στερλίνα. Τα αποτελέσματα σύγκρισης με το Random Walk model δείχνουν 

καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης για το υβριδικό μοντέλο, ενώ τα αποτελέσματα σε 

σύγκριση με ένα απλό MLP είναι παρεμφερή. 

 

[8] Τα στοιχεία εποχικότητας σε ενδοημερήσιες διακυμάνσεις δεικτών, έρχεται να 

ταυτοποιήσει η μελέτη των B. Omrane & E. Bodt (2007), με τη χρήση κλασικών 

μεθόδων & του νευρονικού δικτύου SOM (Self Organizing Map).  

      To SOM είναι σε θέση να κατηγοριοποιεί ομάδες δεδομένων ενός δείγματος που 

φέρουν κοινά χαρακτηριστικά, χωρίς την χρήση εξωτερικού ορισμού των 

κατηγοριών, χωρίς δηλαδή τιμές στόχους της εξαρτημένης μεταβλητής εξόδου. Αυτό 

το επιτυγχάνει με κατάλληλο αλγόριθμο ο οποίος σταδιακά εντοπίζει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των υποομάδων & τα κατηγοριοποιεί με εποπτικό 

τρόπο.[Διαμανταράς & S.Haykin] 

      Την ύπαρξη ενδοημερήσιας εποχικότητας σε μεταβλητές των αγορών (όπως της 

διακύμανσης, του όγκου συναλλαγών, των τιμών κτλ.) έχουν παρατηρήσει οι 

ερευνητές σε πολλαπλές μελέτες. Για να απομακρύνουν αυτή την κυκλικότητα από το 

ακατέργαστο υλικό των χρονοσειρών, πολύ ερευνητές χρησιμοποιούν το μοντέλο 

IAOM (intra-day average observation model) ή κάποιες τεχνικές ομαλοποίησης των 

δεδομένων όπως την μέθοδο Kernel. 

      Η μελέτη των ερευνητών του άρθρου καταλήγει στο συμπέρασμα πως όταν αυτή 

η εποχικότητα σχετίζεται μόνο με τις πρώτες στιγμές(conditional expectation) & 

ενέχει ντετερμινιστικά στοιχεία, η μέθοδος IAOM είναι η καταλληλότερη για την 

εκτίμηση & την απομάκρυνση της. Αλλά όταν η κυκλικότητα αφορά πρώτες & 

δεύτερες στιγμές της χρονοσειράς(the conditional variance) & περιέχει ταυτόχρονα & 

ντετερμινιστικά αλλά & στοχαστικά στοιχεία, τότε & οι δυο μέθοδοι ΙΑΟΜ & Kernel 

αποτυγχάνουν να την ταυτοποιήσουν. Οι ερευνητές αποδεικνύουν στο άρθρο τους την 

υπεροχή του δικτύου SOM για αυτό το σκοπό. Η εφαρμογή τους θα μπορούσε να αποτελέσει 

ξεχωριστή κατηγορία χρηματοοικονομικής εφαρμογής.(π.χ. απομάκρυνση εποχικότητας χρηματοοικονομικών 

χρονοσειρών με SOM) 
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[9] Στη συγκριτική μελέτη των  Yang et al. (2008), μια γκάμα γραμμικών & μη 

γραμμικών μοντέλων, ανάμεσα τους & ένα νευρωνικό δίκτυο, προσπαθούν να 

προβλέψουν την ημερήσια ισοτιμία του Ευρώ (ημερήσια απόδοση σε όρους διαφοράς 

λογαρίθμων των ποιο πρόσφατων ισοτιμιών) με επτά άλλα νομίσματα (Australian 

dollar, British pound, Canadian dollar, Japanese yen, Singapore dollar, Swiss franc 

and US dollar), καταρρίπτοντας την υπόθεση του τυχαίου περίπατου (Random Walk 

Hypothesis)  για αυτές τις ισοτιμίες.  

     Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι ερευνητές είναι τα ακόλουθα: το 

αυτοπαλίνδρομο μοντέλο (AR(d)), το αυτοπαλίνδρομο πολυονυμικό μοντέλο μοντέλο 

(PN(d,m)), το νευρωνικό μοντέλο MLP with linear component (NN(d,q)), το μοντέλο 

λειτουργικών παραγόντων (functional coefficient model(FC(d,L)), το μοντέλο μη 

παραμετρικής παλινδρόμησης (nonparametric regression model (NP(k,m)), αλλά & 

κάποιοι συνδυασμοί αυτών των μοντέλων, όπως παρουσιάζονται στο πίνακα που 

ακολουθεί.      

 

 
Πίνακας Χρησιμοποιηθέντων Μοντέλων [από, Yang et al. (2008] 

 

    Η ακρίβεια της πρόβλεψης των επιμέρους μοντέλων, εκτιμάται στη βάση μέτρων 

ακρίβειας πρόβλεψης (MSFE, Mean Square Forecast Error , MAFE, Mean Absolute 

Forecast Error) & μέτρων ορθής πρόβλεψης κατεύθυνσης (MFTR, Mean Forecast 

Trading Return, MCFD, Mean Correct Forecast Direction). Τα μοντέλα συγκρίνονται 

με  το Random Walk model, με τη βοήθεια του test του White (2000), για να φανεί η 

ικανότητα τους να προβλέπουν. Σε σχετικούς πίνακες δίνονται τα αποτελέσματα για 

νομίσματα & τεχνικές, των τιμών PRC
1
, που δίνουν την πιθανότητα το μοντέλο να μην 

είναι καλύτερο από το Random Walk & η σύνθεση των μοντέλων (7,8 μοντέλα του 

πίνακα) αντίστοιχα να μην περιέχει ικανότερο μοντέλο από το RW, δίνεται με την 

πιθανότητα  PRC
2
. Εμείς παραθέτουμε τον πίνακα για το Αυστραλιανό δολάριο, ως 

παράδειγμα των αποτελεσμάτων:                                    

 
Πίνακας Προβλέψεων Αυστραλιανού Δολαρίου[από, Yang et al. (2008]
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    Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι τα μοντέλα σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν την 

πρόβλεψη του Random Walk Model, σε όρους MFTR & MCFD. Όπως φαίνεται στον 

πίνακα, για το Αυστραλιανό δολάριο, τα δυο NP models(5,6) ξεπερνούν, το RW σε 

όρους MFTR & MCFD, με εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα. Το ίδιο συμβαίνει & για το 

MLP(3). Ωστόσο σε κλασικά στατιστικά μέτρα όπως MSFE & MAFE, τα 

αποτελέσματα δεν είναι υπέρ των δοκιμαζόμενων μοντέλων. Οι τιμές των μέτρων 

αυτών είναι πολύ κοντά σε αυτή που δίνει & το RW model. H επιτυχία των 

μοντέλων, όσο αφορά στα μέτρα ορθότητας πρόβλεψης κατεύθυνσης, είναι 

ενδεικτική & σε άλλα μικρότερα ως επί το πλείστο νομίσματα. Όπως αναφέρουν οι 

ερευνητές, πρόκειται για τα νομίσματα : Australian dollar, Canadian dollar, Swiss 

franc & ίσως για το  Singapore dollar. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τα μεγαλύτερα 

νομίσματα του Γιέν, της Στερλίνας & του Αμερικανικού δολαρίου. Άρα στα 

μικρότερα νομίσματα οι ερευνητές βρίσκουν σημαντικά δείγματα προβλεψιμότητας, 

που ακυρώνουν την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου, κάτι που δεν ισχύει στα 

μεγαλύτερα. 
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Συνοπτικοί Πίνακες Εφαρμογών Πρόβλεψης Ισοτιμιών 

 

 

 

Συμπεράσματα: Οι εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων στο τομέα της πρόβλεψης 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών φαίνεται να είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη 

ομάδα, με βάση το δείγμα μας. Συγκεντρώθηκαν 9 εφαρμογές σε ένα σύνολο 50, 

δηλαδή ένα ποσοστό της τάξεως του 18%. [αυτό το ποσοστό, οφείλουμε να πούμε ότι 

αφορά στο δείγμα μας  μόνο, που αν & τυχαίο, δεν μπορεί απαραιτήτως να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό όλων των υπαρκτών εφαρμογών, που είναι πολλές χιλιάδες]  

    Τα συμπεράσματα μας όσο αφορά την επιτυχία των προβλέψεων των νευρωνικών 

δικτύων, σε σχέση με την απόδοση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, είναι ποιο 

αδύναμα από αυτά που αφορούν τις προβλέψεις αποδόσεων μετοχών & των δεικτών 

τους. Αυτό κυρίως, γιατί δεν επαναλαμβάνονται τα θεαματικά αποτελέσματα 

αποδόσεων που είδαμε στις εφαρμογές της προηγούμενης κατηγορίας.  

     Η αλήθεια είναι πως ένας σημαντικός αριθμός από εφαρμογές στο δείγμα μας, 

δίνουν έμφαση στη πρόβλεψη, βασισμένες κυρίως σε θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη 

& δομικά μοντέλα ([εφ.3],[εφ.5],[εφ.6]). Στη ουσία οι εφαρμογές αυτές προσπαθούν 

να εκτιμήσουν τη σχέση των μακροοικονομικών μεγεθών με τις ισοτιμίες, θεωρώντας 

την μη γραμμική. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι, πως δεν υπάρχει τέτοια σχέση, 

τουλάχιστον όπως καταλήγουν οι ερευνητές για τα δεδομένα που χρησιμοποιούν. 

     Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται «παράθυρα» υστερήσεων των 

αποδόσεων ως ανεξάρτητες μεταβλητές ([εφ.1],[εφ.2],[εφ.5],[εφ.7],[εφ.9]), τα 

αποτελέσματα είναι πολύ ποιο ενθαρρυντικά από ότι με θεμελιώδη μεγέθη. Και οι 

αγορές αυτές, φαίνεται πως δεν είναι αποδοτικές (Efficient Market Hypothesis) & το 

υπόδειγμα του τυχαίου περίπατου δεν μπορεί να ευσταθεί στην περίπτωση τους. 

Κάποιες εφαρμογές με διφορούμενα αποτελέσματα, όσο αφορά την 
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αποτελεσματικότητα των αγορών (όπως π.χ. η εφαρμογή [9], όπου για τις αγορές του 

ευρώ με τα μεγάλα νομίσματα του Δολαρίου, του Γιεν & της Στερλίνας, φαίνεται να 

ακολουθείται τυχαίος περίπατος, ενώ στα μικρότερα νομίσματα αυτό αποκλείεται),  

ίσως χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης με ποιο σύνθετα μοντέλα. Αυτό απαιτείται από 

την εμπειρική διαπίστωση, πως οι επαγγελματίες της αγοράς εξακολουθούν να 

πραγματοποιούν κέρδη & σε αυτές τις αγορές. Ενώ επίσης από το γεγονός ότι με 

άλλες νευρωνικές προσεγγίσεις παίρνουμε κέρδη & σε αυτές τις αγορές (π.χ. [εφ1]). 

    Μια σημαντική παρατήρηση που εξάγει κανείς από το δείγμα αυτών των 

εφαρμογών, είναι πως εμφανίζονται & υβριδικές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα 

βλέπουμε πως 2 από τις 9 εφαρμογές ([εφ5] & [εφ.7]), χρησιμοποιούν γενετικούς 

αλγόριθμους για τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών της δομής των 

χρησιμοποιούμενων δικτύων MLPs (π.χ. αριθμός νευρώνων κρυφού στρώματος, 

ρυθμός μάθησης, ορίσματα συναρτήσεων ενεργοποίησης, συναρτήσεις 

ενεργοποίησης κτλ.). Οι υβριδικές αυτές προσεγγίσεις φαίνεται να δίνουν καλά 

αποτελέσματα & αποτελούν ένα σημαντικό τομέα έρευνας από μόνες τους. Το 

πλεονέκτημα τους, είναι πως καλύπτουν τα μειονεκτήματα των επιμέρους μεθόδων 

που τις συναποτελούν (βλέπε σχετική παρουσίαση βιβλιογραφίας στη εφ.[5]). 

    Ακόμα στα άρθρα της κατηγορίας, βλέπουμε την εφαρμογή ενός δικτύου SOM 

(Self Organizing Map) στο ευρύτερο τομέα της ανάλυσης χρονοσειρών (εφ.[8]), για 

τη διαπίστωση της ενδοημερήσιας κυκλικότητας των τιμών σε κάποιες 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτό δείχνει πως οι δυνατότητες εφαρμογών των 

νευρωνικών δικτύων είναι πολλαπλές & ενδεχομένως ανάλογες του ιδιαίτερου τύπου 

δικτύου που χρησιμοποιείται. 

     Ωστόσο παρά τις νέες αυτές υβριδικές & εναλλακτικού τύπου δικτύου εφαρμογές 

& πάλι ο κυρίαρχος τύπος νευρωνικού μοντέλου είναι αυτός του MLP τριών 

στοιβάδων. Ακόμα & οι υβριδικές τεχνικές τον φέρουν ως βάση τους για την επίλυση 

του εκάστοτε προβλήματος. Συγκεκριμένα, 8 στις 9 εφαρμογές έφεραν το μοντέλο 

MLP ως μοντέλο αναφοράς τους. 

 

 

3.3.6Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Κρίσεων [Currency Crises Prediction] 

 

    Μια σειρά ιστορικών συναλλαγματικών κρίσεων όπως η Ευρωπαϊκή κρίση το 

1992, η κρίση του Μεξικανικού Πέσο το 1994, η Ασιατική κρίση τα έτη 1997-1998, η 

Ρωσική κρίση το 1998 & τέλος η κρίση της Αργεντινής το 2002, κατέδειξαν τις 

οδυνηρές επιπτώσεις τους τόσο πάνω στις τοπικές οικονομίες, όσο & στην παγκόσμια 

οικονομική ισορροπία [Lin et al.,(2008), P.Krugman, (2009)]. Η παραπάνω 

διαπίστωση αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο πολλών ερευνητών, για την εύρεση μοντέλων 

που θα οδηγούσαν στην πρόβλεψη των συναλλαγματικών κρίσεων. Ο στόχος είναι, 

αν όχι η αποφυγή τους, τουλάχιστον η καλύτερη διαχείριση τους από τις υπεύθυνες 

αρχές, όπως κεντρικές τράπεζες & κυβερνήσεις. Διάφορες οικονομικές θεωρίες έχουν 

υποστηριχτεί για την ερμηνεία των κρίσεων αυτών (βλέπε σχετικές πληροφορίες του 

άρθρου & του βιβλίου) & ποικίλα μοντέλα πρόβλεψης. Στη συνέχεια παραθέτουμε το 

πόρισμα μιας υβριδικής προσέγγισης στο πρόβλημα, που έχει ως κύριο μοντέλο ένα 

neuro-fuzzy expert σύστημα.  

 

 

[1]. Στη μελέτη τους οι C.Lin et al.(2008), παρουσιάζουν ένα υβριδικό αιτιολογικό 

μοντέλο για την πρόβλεψη εμφάνισης συναλλαγματικών κρίσεων, το υβρίδιο τους 

είναι ένα σύστημα  νευρω – ασαφούς λογικής. Η προσέγγιση τους ενσωματώνει την 
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ικανότητα μάθησης των νευρωνικών δικτύων με τον συμπερασματικό μηχανισμό της 

ασαφούς λογικής. Τα εμπειρικά τους αποτελέσματα σε σύγκριση με αυτά άλλων 

προσεγγίσεων, όπως μεθόδων signal-models, λογιστικής παλινδρόμησης, αλλά & 

απλών νευρωνικών δικτύων MLPs , δείχνουν καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης του 

υβριδίου. Επιπλέον το μοντέλο τους είναι σε θέση να κατασκευάσει μια αξιόπιστη 

αιτιολογική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές παραμέτρους, διαμέσου μιας 

παραλαμβανόμενης γνωσιακής βάσης δεδομένων. Έτσι η προτεινόμενη μέθοδος είναι 

σε θέση να δώσει μια ποιο περιγραφική μοντελοποίηση, βασισμένη πάνω στους 

προσδιοριστικούς αιτιολογικούς μηχανισμούς των κρίσεων, επιτρέποντας τρόπους 

εύρεσης για αποφυγή & αντιμετώπιση τους. 
 

Συνοπτικός Πίνακας Εφαρμογών Πρόβλεψης Συναλλαγματικών Κρίσεων 

 

 

 

3.3.7&3.3.8 Πρόβλεψη Απόδοσης Εμπορευμάτων [Product Performance 

Prediction]   &   Πρόβλεψη VaR [Value at Risk  Prediction] 

 

    Ένας ορισμός του μεγέθους VaR(Value at Risk) είναι ο ακόλουθος: 

 

    Εκφράζει τη μέγιστη δυνατή απώλεια που δύναται να έχει ένα χαρτοφυλάκιο 

(μετοχών, ομολόγων, εμπορευμάτων κτλ.), σε ορισμένο χρονικό διάστημα & σε 

καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης.  

 

    Το μέγεθος της VaR, για την μέτρηση του κινδύνου έκθεσης σε ένα οποιοδήποτε 

χρηματοοικονομικό αγαθό, χαίρει ευρύτερης αποδοχής. Εφαρμόζεται δε επισήμως, 

ακόμα  & για τον υπολογισμό των  απαιτήσεων επάρκειας κεφαλαίου των τραπεζών, 

που γίνεται πλέον στη βάση της VaR. Υπάρχουν αρκέτοι τρόποι μέτρηση της VaR,με 

τον καθένα να έχει τις δικές του ιδιομορφίες. Ωστόσο, όλες οι μετρήσεις δεν δίνουν 

καμία ένδειξη για το μέγεθος της πιθανής απώλειας του χαρτοφυλακίου, αν η 

απόδοση της αγοράς ή των αγορών, ξεφύγει από το καθορισμένο επίπεδο 

εμπιστοσύνης του υποδείγματος. Άρα οι προσεγγίση της VaR ισχύει για τις λεγόμενες 

«κανονικές συνθήκες της αγοράς»[Α. Ζαπράνης & Ε. Λιβάνης, 2009, book] 
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[1] Στη μελέτη των C.L.Dunis et al.(2010), οι ερευνητές χρησιμοποιούν έναν 

προωθημένο τύπο νευρωνικού δικτύου, τα λεγόμενα Higher Order Neural Networks ή 

HONNs (πρώτο εισήχθησαν από, Giles & Maxwell, 1987). Σκοπός τους, είναι η 

πρόβλεψη της τιμής της μεταβλητής VaR (Value at Risk), για την επόμενη μέρα, όσο 

αφορά στην απόδοση του πετρελαίου brent  & την απόδοση του χρυσού (bullion), 

όπως αυτές καθορίζονται από τα αντίστοιχα χρηματιστήρια(εισερχόμενες στα 

μοντέλα μεταβλητές είναι υστερήσεις των αποδόσεων των προιόντων). Τα 

αποτελέσματα των προβλέψεων του δικτύου HONN, συγκρίνονται με αυτά ενός 

μοντέλου MLP, του μοντέλου EVT(Extreme Value Theory) & ποιο παραδοσιακών 

μοντέλων, όπως το ARMA-GARCH(1,1) μοντέλο & το RiskMetrics volatility model. 

Επίσης δημιουργούνται δυο μοντέλα υβρίδια, το MLP-RiskMetrics & το ΗONN-

RiskMetrics, τα αποτελέσματα των οποίων επίσης τίθενται σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων μοντέλων. Η αξιολόγηση των μοντέλων γίνεται με 

χρήση τριών τεστ που έχουν προταθεί από τον Christoffersen (1998) & δυο 

συναρτήσεις απώλειας (loss functions), που περιγράφονται στο άρθρο. Τα 

αποτελέσματα φέρνουν στη πρώτη θέση το μοντέλο HONN-Metrics, δίνοντας έναν 

αριθμό ανεξάρτητων παραβιάσεων, στο 5%,  με επίπεδο εμπιστοσύνης πρόβλεψης 

στο 1%, τόσο για τις θέσεις Long, όσο & για τις θέσεις Short. Τα μοντέλα MLP, 

HONNs & MLP-RiskMetrics, δίνουν επίσης καλές προβλέψεις αλλά έρχονται 

δεύτερα. Τέλος το μοντέλο EVT δίνει απογοητευτικές προβλέψεις. 

 

Συνοπτικός Πίνακας Εφαρμογών Πρόβλεψης VaR -  Απόδοσης Εμπορευμάτων 
 

 

3.3.9 Πρόβλεψη Απόδοσης Ομολόγων [Bond Market Prediction] 

 

    Βλέπε σχετική εφαρμογή της παραγράφου 3.3.1([εφ.3], δίνεται το περιληπτικό 

πινακάκι]) 

 
Συνοπτικός Πίνακας Εφαρμογής Πρόβλεψης Απόδοσης Ομολόγου 
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3.3.10 Πρόβλεψη Πληθωρισμού [Inflation Rate Prediction] 

 

     Η πρόβλεψη του πληθωρισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για την χρηματοοικονομική 

& τις επενδύσεις. Είναι ο δείκτης αξίας του χρήματος & καθορίζει τις πραγματικές 

αποδόσεις των επενδύσεων. Επιπλέον καθορίζει την επιτοκιακή πολιτική των 

κεντρικών τραπεζών & επομένως τις επενδυτικές αποφάσεις. Για τους παραπάνω 

λόγους η εφαρμογή πρόβλεψης του πληθωρισμού, θεωρήθηκε μια κατεξοχήν 

εφαρμογή χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος. Παρακάτω περιγράφεται άρθρο, όπου 

γίνεται μοντελοποίηση μέσω MLP, της εξαρτημένης μεταβλητής του δείκτη 

πληθωρισμού CPI & της ανεξάρτητης μεταβλητής, που θεωρείται ο δείκτης 

κυκλοφορίας χρήματος (συνήθως συμβολίζεται με Μ).  

 

[1] Στην μελέτη των J.M. Binner et al.(2002), εξετάζεται η ικανότητα τεσσάρων 

δεικτών κυκλοφορίας χρήματος (Μ=απλό άθροισμα των κεφαλαίων, convetional 

divisia, Innovation 1, Innovation 2 , τρεις δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τους την 

επίδραση των τραπεζικών & επενδυτικών καινοτομιών στην προσφορά χρήματος)  να 

προβλέπουν τον επερχόμενο πληθωρισμό, με τη βοήθεια ενός νευρωνικού δικτύου 

MLP εκπαιδευόμενου με τον αλγόριθμο backpropagation. Το νευρωνικό μοντέλο 

αποδεικνύει την ανωτερότητα πρόβλεψης έναντι κλασικών προσεγγίσεων άλλων 

μοντέλων (χρησιμοποιείται ένα απλό αυτοπαλίνδρομο μοντέλο με τις ίδιες 

μεταβλητές) & αναδεικνύει το δείκτη Innovation 1 ως καλύτερη μεταβλητή 

πρόβλεψης, αφού φέρει το μικρότερο σφάλμα πρόβλεψης του δείκτη του 

πληθωρισμού. Για άλλη μια φορά το MLP αποδεικνύει την ανωτερότητα του ως 

εκτιμητή μη γραμμικών σχέσεων αλλά & ως εργαλείο αξιολόγησης δεικτών & 

μακροοικονομικών προσεγγίσεων. 

 

 
Συνοπτικός Πίνακας Εφαρμογής Πρόβλεψης Πληθωρισμού 

 

 

 

3.3.11 Πρόβλεψη Επιτοκίων [Interest Rate Prediction] 

 

    Τα επιτόκια καθορίζουν την απόδοση πολλών κλασικών χρηματοοικονομικών 

επενδύσεων & χρησιμοποιούνται ως δείκτες της απόδοσης άλλων ποιο ριψοκίνδυνων 

επενδύσεων, μέσω της σύγκρισης του επιτοκίου & της δυνητικής απόδοσης της 

επένδυσης. Χρησιμοποιούνται δε σε πολλές χρηματοοικονομικές εξισώσεις. Είναι 

δείκτης επενδυτικού κλίματος & άλλα πολλά. Για αυτό κάθε εφαρμογή πρόβλεψης με 
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νευρωνικά δίκτυα αυτού του μεγέθους, θεωρήθηκε αμιγώς χρηματοοικονομική 

εφαρμογή των NNs.Στη συνέχεια δίνεται μια τέτοια εφαρμογή. 

 

[1] Στη μελέτη των K.B. Nowman & B. Saltoglu(2003), συγκρίνονται παραμετρικά &  

μη παραμετρικά μοντέλα για την εκτίμηση των επιτοκίων. Τα παραμετρικά μοντέλα 

περιλαμβάνουν το CKLS (Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders, J. Finance 

47(1992)1209, πληροφ/α. στο άρθρο),  το CIR (Cos, Ingersoll & Ross, Econometrica 

53(1985) 385, στο άρθ.), το BR-SC,(Brennan & Schwartz, J. Financ. Quant. Anal. 

15(1985)907, άρθ.) & τέλος το Vasicek ( J. Financ.Econ. 5(1977)177, άρθ.). Τα μη 

παραμετρικά μοντέλα ήταν τα ANNs, το k-nearest neighbor(k-NN) & το μοντέλο 

Local Linear Regression(LL). Οι αποδόσεις των μοντέλων διαφοροποιούνταν 

ανάλογα με το διάστημα πρόβλεψης (ένας μήνας & ένας χρόνος), ωστόσο το 

παραμετρικό μοντέλο Vasicek ήρθε πρώτο & στα δυο διαστήματα, ενώ το μη 

παραμετρικό k-NN είχε καλές αποδόσεις. Το MLP δεν είχε καλές επιδόσεις. Ωστόσο 

η εκτίμηση των παραμέτρων με την μέθοδο AIC, τόσο του αριθμού των κρυφών 

στοιβάδων όσο & των lags ίσως έχει παίξει κάποιο ρόλο, όπως υπαινίσσονται οι 

ερευνητές. 

 
Συνοπτικός Πίνακας Εφαρμογής Πρόβλεψης Επιτοκίων 

 

 

3.3.12 Πρόβλεψη Επιτυχούς Εξαγοράς Επιχείρησης [Takeover Success Prediction] 

 

    Η πρόβλεψη επιτυχούς εξαγοράς, είναι επίσης ένα σημαντικό επενδυτικό 

πρόβλημα. Συγκεκριμένα η επένδυση στη μετοχή μιας εταιρίας προς εξαγορά, 

συνεπάγεται σημαντικές απώλειες στο επενδυόμενο κεφάλαιο, αν η εξαγορά τελικώς 

αποτύχει. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει αν η εξαγορά τελικά πραγματοποιηθεί. Μια 

τέτοια εφαρμογή περιγράφουμε στη συνέχεια. 

 

[1]Στην εφαρμογή των B. Branch et al.(2008), οι ερευνητές προσπαθούν να 

προβλέψουν την πιθανότητα επιτυχίας ή αποτυχίας της απόπειρας εξαγοράς μιας 

εταιρίας. Στην προσπάθεια τους αυτή, συγκρίνουν την απόδοση δυο μοντέλων: ενός 

κλασικού μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης & ενός μοντέλου νευρωνικού δικτύου 

, τύπου MLP (τριών στοιβάδων). Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

μεροληψίας καταφεύγουν στην τεχνική του re-sampling.  

    Οι πιθανά χρήσιμες ανεξάρτητες μεταβλητές για την πρόβλεψη επιτυχίας εξαγοράς 

είναι αρκετές & αναφέρονται από τους ερευνητές. Εμείς θα αναφέρουμε αυτές που 

θεώρησαν ποιο σημαντικές & που χρησιμοποίησαν στα τελικά τους μοντέλα: 
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1.Η αντίσταση του εξαγοραζόμενου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα αποτελέσματα 

των διαπραγματεύσεων(φιλικές διαπραγματεύσεις, που καταλήγουν σε τελικές 

συμφωνίες & δημόσιες προσφορές, οδηγούν ποιο συχνά σε επιτυχημένες εξαγορές, 

από ότι, εχθρικές προτάσεις, που γίνονται μετά από άσχημη διακοπή των συνομιλιών 

των διαπρατεύσεων), 2.Η απόκλιση arbitrage(Arbitrage spread), είναι το ποσοστό 

απόκλισης της τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής μετά την ανακοίνωση της 

εξαγοράς, από την τιμή της προσφοράς. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο 

μικρότερη είναι η πιθανότητα επιτυχίας του deal. Είναι η αμοιβή του επενδυτή που 

ρισκάρει στην επιτυχία του deal, 3.Η δομή του deal: εδώ εννοείται ο τρόπος 

αποπληρωμής των μετόχων της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Εδώ οι ερευνητές 

αναφέρουν από σχετικές έρευνες ότι η εξαγορές με μετρητά έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες επιτυχίας, 4. Τέλος το εξαγοραζόμενο ποσοστό της εταιρίας στόχου, όσο 

μεγαλύτερο είναι τόσο μικρότερη η πιθανότητα επιτυχίας του deal. 

    Μετά από έλεχγο των αποτελεσμάτων των μοντέλων, οι ερευνητές καταλήγουν στο 

συμπέρασμα πως όσο αφορά τα επιτυχημένα deals οι δυο τεχνικές προβλέπουν 

ισοδύναμα με μεγάλη ακρίβεια που φτάνει το (98,24%-MLP, 97,16%- LRM) για μια 

στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 0,05. Αντίθετα στη πρόβλεψη της αποτυχίας 

των deals, η ακρίβεια του MLP είναι σαφώς ανώτερη φτάνοντας στο 58,02%, έναντι 

47,88% του LRM, στο ίδιο με το προηγούμενο επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Άρα 

συμπεραίνουμε πως το MLP πάλι είναι η επικρατούσα μέθοδος & για αυτού του 

είδους τις προβλέψεις. 
 

 

Συνοπτικός Πίνακας Εφαρμογής Πρόβλεψης Επιτυχούς Εξαγοράς 

 

 

 

 

3.3.13 Πρόβλεψη Τριμηνιαίων Εταιρικών  Κερδών [Qurterly Earns Prediction] 

 

[1] Οι ερευνητές S. Lai & H. Li (2006), εφαρμόζουν μια σειρά από μοντέλα για να 

προβλέψουν τα τριμηνιαία κέρδη ορισμένων εταιριών του S&P 500, 

χρησιμοποιώντας μόνο υστερήσεις των τιμών τους. Τα μοντέλα αυτά είναι τα 

ακόλουθα: 1. Το TF  (Transfer Function Model), 2. To ARIMA(Autoregressive 

Integrated Moving Avirage Model),  3. Ένα μοντέλο ΑΝΝ & 4. Ένα μοντέλο 

GA(Genetic Algorithm) ή γενετικού αλγόριθμου. Τα αποτελέσματα των προβλέψεων 

κρίνονται τόσο ως προς την ακρίβεια της πρόβλεψης, όσο & προς την ορθότητα της 

πρόβλεψης, από την άποψη της κατεύθυνσης. Τα στατιστικά τεστ δείχνουν σαφή 

ανωτερότητα των γενετικών αλγορίθμων στην πρόβλεψη των τριμηνιαίων κερδών, 
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τόσο όσο αφορά την ακρίβεια της πρόβλεψης, όσο & την ορθότητα αυτής. 

Ακολουθούν κατά σειρά ικανότητας σε ακρίβεια & ορθότητα, TF, ARIMA & 

τελευταίο ήρθε το MLP. Ίσως η κακή αυτή απόδοση να οφείλεται σε λαθεμένη 

κατασκευή του δικτύου. 

 

 
 

Συνοπτικός Πίνακας Εφαρμογής Πρόβλεψης Τριμηνιαίων Εταιρικών  Κερδών 

 

 

 

 

3.3.14 Τιμολόγηση, Πρόβλεψη Τιμών & Εμπορία Παραγώγων Προϊόντων 

[Derivatives Pricing,  Price Forecasting & Trading] 

 

    Η τιμολόγηση & η πρόβλεψη τιμών των παράγωγων προϊόντων, παίζει σημαντικό 

ρόλο σε βασικές εργασίες της σύγχρονης χρηματοοικονομικής μηχανικής. Η 

αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου, με futures & options είναι μια βασική λειτουργία στις 

σύγχρονες αγορές, αλλά πότε & ποια είναι η κατάλληλη τιμή για να γίνει η 

αντιστάθμιση αυτή. Επιπλέον οι ίδιες οι κερδοσκοπικές κινήσεις σε τέτοιες αγορές 

απαιτούν timing ακριβείας, είτε γίνονται για λόγους καθαρά κερδοσκοπικούς είτε για 

να εξυπηρετήσουν σύνθετες επενδυτικές στρατηγικές. Παραδοσιακά υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι τιμολόγησης τέτοιων προϊόντων. Στα options για παράδειγμα  για 

πολλά χρόνια χρησιμοποιείται η κλασική μέθοδος τιμολόγησης τους, των Black – 

Scholes. Ωστόσο η προσέγγιση του μοντέλου αυτού, κάνει ορισμένες 

υπεραπλουστευμένες υποθέσεις για τον υποκείμενο τίτλο, όπως για παράδειγμα 

δέχεται την ύπαρξη σταθερής διακύμανσης του ή το πολύ συγκεκριμένης χρονικής 

συνάρτησης της διακύμανσης. Με αυτές τις παραδοχές η εκτίμηση των τιμών των 

options γίνεται κατά προσέγγιση, όπως δείχνουν οι ευκαιρίες για trading που 

προσφέρονται συνήθως & σε αυτές τις αγορές. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται & 

άλλες ποιο σύγχρονες τεχνικές από τους επενδυτές, όπως αυτή της μη παραμετρικής 

μη γραμμικής προσέγγισης των νευρωνικών δικτύων, όπως θα δούμε σε εφαρμογές 

που ακολουθούν. 

 

[1] Στο ιδιαίτερα αναλυτικό άρθρο των G. Grudnitski & L. Osburn (1993), οι δυο 

ερευνητές αναπτύσσουν ένα μοντέλο νευρωνικού δικτύου τύπου MLP, για την 

πρόβλεψη των μηνιαίων κεντρικών αποδόσεων των τιμών των futures(ο τρόπος 

υπολογισμού αποδίδεται με ακρίβεια από τους ερευνητές), που αντιστοιχούν στις 

αγορές μετοχών του S&P 500 & του χρυσού.  

 

 

Journal 

 

 

Authors 

 

Τίτλος Άρθρου 
 

 

Date 

 

NN-type 

-- 

Algo-rithm 

 

S/W 

-- 

Comp. meth. 
Πρόβλεψη  Τριμηνιαίων Εταιρικών  

Κερδών 

 

 

2. Applied 

Financial 

Economics[    

Οικονομία 

& 

Επενδύσεις 

(Financial 

Economics)

] 

 

 

 

Syouching 

Lai & 

Hungchih 

Li 

 

 

[1].The predictive power of 

quarterly 

earnings per share based on 

time series and artificial 

intelligence model 

 

 

 

 

 

2006, 

16, 

1375–

1388 

 

 

MLP 

 

 

 

 

 

- 

1.ARIMA 

2.Transfer 

Function Model 

3.Genetic 

Algorithm 

 

Resilts: 

1st Genetic 

Algorithm 

2nd TF 

Last MLP 



 
 

97 
 

      Οι αγορές αυτές επιλέγονται γιατί  είναι αντιπροσωπευτικές της γενικότερης 

τάσης των μετοχών & του πληθωρισμού στη Αμερική. Επίσης είναι σχετικά 

απομονωμένες από καιρικά  φαινόμενα όπως πλημύρες & ξηρασία, αλλά & από 

φαινόμενα λοιμών.  

     Τρείς τύποι δεδομένων χρησιμοποιούνται σαν δεδομένα εισόδου στο δίκτυο. Ο 

δείκτης M-1 που αποτελεί το μηνιαίο ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος στην 

Αμερικάνικη οικονομία.(θεμελιώδης μεταβλητή που επηρεάζει τις δυο αγορές). Η 

μηνιαία μεταβλητότητα των αγορών, όπως προσδιορίζεται από τους ερευνητές. Και 

ορισμένα δεδομένα στο τέλος του κάθε μήνα για τα καθαρά ποσοστά θέσεων των 

επενδυτών, που δημοσιεύονται στο σχετικό τύπο. (Θέσεις: Μεγάλων κερδοσκοπικών 

κεφαλαίων, αντισταθμιστικών κεφαλαίων & μικρών επενδυτών). Το τελικό δίκτυο 

των ερευνητών φέρει τέσσερεις στοιβάδες & έχει δομή : 24-24-8-1. Το δίκτυο αυτό 

εκπαιδεύεται με διάφορο αριθμό παραδειγμάτων & επιλέγεται ο καλύτερος τρόπος 

εκπαίδευσης του.(30,45,60 μήνες & το υπόλοιπο του δείγματος (συνολικά 90 μηνών 

δείγμα), αφήνεται για έλεγχο). Το δίκτυο με την καλύτερη ακρίβεια επιλέγεται & 

αφήνεται να κάνει προβλέψεις στο δείγμα ελέγχου.  

     Τα αποτελέσματα του βέλτιστου δικτύου (15 μήνες εκπαίδευσης έδωσαν τα 

καλύτερα αποτελέσματα) είναι εξαιρετικά από την άποψη της ορθότητας πρόβλεψης 

της κατεύθυνσης της μέσης μηνιαίας απόδοσης του future, όταν  τέθηκαν & κάποιοι 

επιπλέον περιορισμοί. Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε  στρατηγική αγοραπωλησιών με 

φίλτρο. Πραγματοποιούνταν πράξεις αγοράς ή πώλησης μόνο όταν το διάνυσμα 

εισόδου είχε όμοια δομή με προηγούμενα διανύσματα του δείγματος εκπαίδευσης 

κατά τουλάχιστον 50%, ενώ απαιτούνταν όλα αυτά τα διανύσματα, του 

εκπαιδευτικού δείγματος, να δίνουν πραγματικές προβλέψεις όμοιας κατεύθυνσης. 

Με αυτούς τους περιορισμούς επιτεύχθηκε στα future του S&P 500 ορθή κατεύθυνση 

πρόβλεψης στο 75% των περιπτώσεων, & για το χρυσό τα αποτελέσματα ήταν κάπως 

ποιο μετριοπαθή, φτάνοντας το 65% σε ορθότητα πρόβλεψης κατεύθυνσης. Δίνοντας 

συνολικά 41 πράξεις αγοραπωλησιών στις δυο αγορές, η μέση ετήσια απόδοση 

ανήλθε στο 17% & στο 16,36% για τον S&P 500 & την αγορά χρυσού αντίστοιχα. 

Ενώ οι σωρευτικές αποδόσεις ήταν αντίστοιχα 698% & 670%.  

     Οι ερευνητές κάνουν τα ακόλουθα σχόλια, ως προς τους παράγοντες, που 

διαμόρφωσαν τις εξαιρετικές προβλέψεις: 

1. Συμφωνούν πως καταλυτικό ρόλο παίζουν οι δημοσιευμένες θέσεις των επενδυτών 

που φανερώνουν τις προσδοκίες τους, 2. Το γεγονός ότι οι αγορές είναι ουδέτερες σε 

καιρικά φαινόμενα, τις καθιστά καλύτερα προβλέψιμες από άλλες π.χ. γεωργικών 

αγαθών, 3.Η σωστή επιλογή του διαστήματος εκπαίδευσης, είναι επίσης σημαντική, 

4.& τέλος η στρατηγική των φίλτρων, αυξάνει την πιθανότητα ορθών πράξεων 

αγοραπωλησίας. 

 

[2] Στην εργασία των C. Ntungo & M. Boyd(1998), οι δυο ερευνητές θέτουν σε 

σύγκριση δυο μοντέλα για την πρόβλεψη των μηνιαίων αποδόσεων των 

μεταβαλλόμενων τιμών των Futures σε τρείς αγορές (την αγορά futures του 

καλαμποκιού, του ασημιού & της αγοράς του Γερμανικού Μάρκου). Το ένα είναι το 

κλασικό ARIMA model & το δεύτερο είναι ένα MLP τριών στοιβάδων. Η πρόβλεψη 

των δεικτών γίνεται σε διάφορους χρονικούς ορίζοντες (1,3,5,10,25 για το ARIMA 

model που εκτιμάται εύκολα, ενώ έχουμε για δυο ορίζοντες μόνο πρόβλεψη από το 

MLP, λόγο των υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων). Ενώ χρησιμοποιείται τόσο stop 

περιορισμού απωλειών, όσο & στρατηγική συναλλαγών που περιγράφεται στο άρθρο. 

To MLP εκτιμάται με τον κλασικό αλγόριθμο backpropagation. Το διάστημα 

εκπαίδευσης, ήταν τα πρώτα 5 χρόνια του δέιγματος, αφήνοντας το υπόλοιπο για 
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έλεγχο (test samples:1974-1995 για Καλαμπόκι,1977-1995 για Ασήμι & 1980-1995 

για το νόμισμα του Μάρκου) 

    Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά & ισοδύναμα για τα δυο μοντέλα στη 

περίπτωση των αγορών εμπορευμάτων, σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες , ενώ είναι 

ασήμαντα στατιστικά & περιορισμένα στη περίπτωση της αγοράς του Μάρκου. Έτσι 

για την αγορά την αγορά καλαμποκιού, τα μηνιαία αποτελέσματα είναι της τάξης του 

1% - 5%, ενώ σε ετησιοποιημένη βάση υπολογίζονται αντίστοιχα στο 12% - 

60%.Από τις 7 περιπτώσεις πρόβλεψης για το ARIMA, μόνο για τις προβλέψεις με 

ορίζοντα 5 & 25 μηνών παίρνουμε προβλέψεις μη στατιστικά σημαντικές. Τα 

αποτελέσματα για το ασήμι είναι ακόμα καλύτερα, κατά μέσο όρο, φτάνοντας το 3% 

- 5%. Είναι δε στατιστικά σημαντικές σε όλα τα διαστήματα. Τέλος τα αποτελέσματα 

του Γερμανικού δολαρίου είναι περιορισμένα & μη στατιστικά σημαντικά σε όλους 

τους χρονικούς ορίζοντες. Η αλήθεια είναι πως όταν οι ερευνητές εγκατέλειπαν τα 

stop τα περισσότερα μοντέλα γινόταν λιγότερα προσοδοφόρα & κάποια εμφάνιζαν 

αρνητικές αποδόσεις. Αρά παίζουν σημαντικότατο ρόλο τόσο τα stop ranges, όσο & 

οι στρατηγικές αγοραπωλησιών. 

    Για την περιορισμένη & ισοδύναμη απόδοση του MLP με το ARIMA, δόθηκαν 

διάφορες ερμηνείες, που ομοιάζουν προς αντίστοιχες ερμηνείες που έχουμε 

συναντήσει & αποτυπώνουν την αστάθεια των μοντέλων MLPs. Η μεταβλητή αυτή 

συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα της δυσκολίας & υποκειμενικότητας της διαδικασίας 

ταυτοποίησης της δομής τους (αριθμός κρυφών μονάδων, συναρτήσεων 

ενεργοποίησης, ρυθμού μάθησης κτλ), των περιορισμένων δειγμάτων & της 

υποκειμενικής προεπεξεργασίας που υφίστανται, της ελλιπούς ικανότητας του 

αλγόριθμου backpropagation να εντοπίζει τα ολικά ελάχιστα, επίσης της ενδεχόμενα 

περιορισμένης μη γραμμικής φύσης των δεδομένων κτλ. Τέλος τα αποτελέσματα 

συγκρίθηκαν με μια απλή τεχνική στρατηγική δυο κινητών μέσων, ενός γρήγορου 20 

ημερών & ενός αργού 50 ημερών, τα αποτελέσματα ήταν όμοια & ενδεχομένως 

καλύτερα από αυτά των ARIMA & MLP. Μια συμπεριφορά που αποδόθηκε στη 

γρήγορη προσαρμογή των κινητών μέσων σε νέα σήματα αγοραπωλησίας των 

αγορών. 

 

[3] Η μελέτη των G.Meissner & N.Kawano(2001), είναι μια προσπάθεια 

υπολογισμού των τιμών των options (calls or puts , due to put-call parity), με τις  

ανεξάρτητες μεταβλητές, που χρησιμοποιεί το μοντέλο των Black-Scholes, για να 

προβλέψει τις τιμές τους, αλλά στη θέση του τοποθετούνται διάφορα ήδη μοντέλων 

νευρωνικών δικτύων.  

     Συγκεκριμένα αρχικά υπολογίζεται η ιστορική μεταβλητότητα από ένα μοντέλο 

GARCH, που διαθέτει εξαιρετική ικανότητα πρόβλεψης της, για ένα σύνολο 10 

μετοχών υψηλής τεχνολογίας του δείκτη Nasdaq. H μεταβλητότητα που προβλέπεται 

χρησιμοποιείται σαν εισερχομένη μεταβλητή στα νευρωνικά δίκτυα, μαζί με τις άλλες 

τιμές των μεταβλήτων, του μοντέλου BS. Τα δίκτυα εκπαιδεύονται στη συνέχεια με 

πραγματικές τιμές των Options των δέκα μετοχών. Η γενίκευση επιτυγχάνεται με 

κατάλληλη τεχνική, ανάμεσα στο δείγμα εκπαίδευσης & ελέγχου. Κατόπιν οι 

προβλέψεις των επιμέρους δικτύων συγκρίνονται με αυτές του μοντέλου BS.  

      Για κάθε μετοχή αναπτύσσονται κατά σειρά τα ακόλουθα δίκτυα για την 

πρόβλεψη της τιμής του option της: ένα κατάλληλο MLP, ένα RBF(Radial Basis 

Function Networks), ένα PNN (Probabilistic Neural Network), ένα 

GRNN(Generalized Regression Neural Network) & τέλος ένα Linear 

Network.(Συντομες περιγραφές των δικτύων δίνονται στο άρθρο) Για όλες τις 
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μετοχές τέλος αναπτύσσεται ένα συνολικό δίκτυο από τις παραπάνω κατηγορίες 

δικτύων, ικανό για υπολογισμό οποιασδήποτε τιμής option από αυτές τις μετοχές. 

     Στην περίπτωση των επιμέρους μετοχών την καλύτερη ικανότητα υπολογισμού 

των τιμών των option έχουν αποδεικνύεται πως έχουν τα MLPs & ακολουθούν κατά 

σειρά φθίνουσας απόδοσης τα εξής: 2
ο
 το RBF, 3

o
 GRNN & 4

o 
το LN. Ωστόσο το 

καλύτερο δίκτυο στο υπολογισμό της τιμής του option οποιασδήποτε μετοχης είναι το 

δίκτυο GRNN(με ιδιαίτερη εσωτερική δομή). 

     Τα αποτελέσματα της χρήσης δικτύων MLPs, για τον υπολογισμό των τιμών των 

Options, είναι εξαιρετικά & ξεπερνούν την απόδοση του BS μοντέλου για όλες τις 

μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για το μοντέλο για όλες της μετοχές το GRNN, που & 

αυτό ξεπερνά σε απόδοση το BS μοντέλο.(βλέπε σχετικούς πίνακες στη συνέχεια) 

 

 
Πίνακας απόδοσης μοντέλων, για υπολογισμό της τιμής των options[από G.Meissner & 

N.Kawano(2001)] 

 

 
Πίνακας απόδοσης μοντέλων, για υπολογισμό της τιμής των options[από G.Meissner & 

N.Kawano(2001)-]συνολικό μοντέλο[GRNN], όλων των μετοχών. 

 
 

[4] Ο C. Zapart (2002), δίνει μια εναλλακτική προσέγγιση στην τιμολόγηση 

δικαιωμάτων options. Αρχικά αναλύει την χρονοσειρά των αποδόσεων του 

υποκείμενου τίτλου, με τη βοήθεια της τεχνικής ανάλυσης κυμάτων (wavelet 

analysis). Η τεχνική αυτή του επιτρέπει να αποκωδικοποιήσει τα βασικά στοιχεία της 

χρονοσειράς, σε επιμέρους μέρη τα Wavelets, τα οποία χρησιμοποιεί  κατόπιν για 

πιστή ανασύνθεση της & πρόβλεψη ενός βήματος. Αυτό γίνεται μέσω υπολογισμού 

των συντελεστών των επιμέρους κυμάτων wavelets , με τη μη γραμμική μεθοδολογία 

ενός δικτύου MLP - [10-5-1] (εκπαιδευμένου με Conjugate gradient). To αποτέλεσμα 

είναι η ακριβέστερη πρόβλεψη απόδοσης του υποκείμενου τίτλου την επομένη μέρα 

& της αντίστοιχης διακύμανσης αυτού. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ένα Binomial 
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tree υπολογίζει με εξαιρετική ακρίβεια την τιμή του option. Η τιμή αυτή είναι 

ακριβέστερη κατά την εκτίμηση του ερευνητή από αυτή του μοντέλου BS, δίνοντας 

σημαντικές ευκαιρίες για εκμετάλλευση τόσο σε ορθότερο hedging, όσο & σε 

κερδοσκοπικές κινήσεις, που επιτρέπει η υπερτιμολόγηση ή η υποτιμολόγηση (της 

αγοράς) από την προβλεπόμενη τιμή.  
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Συμπεράσματα: Στην προηγούμενη παράγραφο είδαμε την εφαρμογή των ANNs, με 

σημαντική επιτυχία, στον τομέα τιμολόγησης – πρόβλεψης των τιμών παράγωγων 

προϊόντων. Η εφαρμογές περιείχαν τη χρήση καινοτόμων τεχνικών, όπως αυτή της 

wavelet analysis  στην περίπτωση[4] & ποικίλων νευρωνικών δικτύων 

(GRNN,RBF,LN κτλ. εφ.[3]). Τα δίκτυα προέβλεψαν με ικανοποιητική ακρίβεια τις 

τιμές, είτε βάση αυτοπαλίνδρομων υστερήσεων των αποδόσεων των χρονοσειρών, 

είτε υποκαθιστώντας επάξια τον τρόπο υπολογισμού των τιμών των options με βάση 

παραδοσιακά μοντέλα, όπως αυτό των BS. Στην περίπτωση της εφ.2, όπου τα 

μοντέλα ARIMA εμφανίστηκαν ισοδύναμα, οι ερευνητές απέδωσαν την αδυναμία 

αυτή κυρίως στις εγγενείς αδυναμίες ταυτοποίησης των μοντέλων MLPs. Συνολικά 

θα λέγαμε λοιπόν, πως οι αποδόσεις των ANNs & σε αυτή την κατηγορία των 

εφαρμογών ήταν εξαιρετικά καλές. Ακολουθούν κάποια σύντομα σχόλια σε 

εφαρμογές που αφορούν την σχέση του συναλλακτικού όγκου στα χρηματηστήρια 

παραγώγων & στην διαμορφούμενη τιμή αυτών 

 

 

3.3.15 Πρόβλεψη Όγκου Συναλλαγών σε χρηματιστήριο Futures [Transaction 

Volume Prediction] 

 

[1] Η εφαρμογή των Ι. Kaastra & M.S. Boyd(1995), αφορά στη πρόβλεψη του όγκου 

συναλλαγών σε ένα χρηματιστήριο παραγώγων με υποκείμενα προϊοντα γεωργικής 

παραγωγής. Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης του μηνιαίου όγκου 

συναλλαγών σε futures στο συγκεκριμένο χρηματιστήριο, με βάση αυτοπαλινδρόμιση 

της μεταβολής του όγκου συναλλαγών & ένα μοντέλο MLP. Ως μέθοδος σύγκρισης 

χρησιμοποιείται το R.W. model & ένα ARIMA. Τα αποτελέσματα είναι σαφώς υπέρ 

του MLP.  
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3.3.16 Πρόβλεψη Επίδρασης του Όγκου Συναλλαγών στις Τιμές των Futures 

[Transaction Volume effect on Future Prices] 

 

    Στη μελέτη αυτή των A.Kempf & O. Korn(1999), γίνεται συστηματική προσπάθεια 

διερμηνείας της υποκείμενης σχέσης του όγκου συναλλαγών & των τιμών στις οποίες 

λαμβάνουν χώρα αυτές. Οι ερευνητές σαν μέσω μοντελοποίησης αυτής της σχέσης 

χρησιμοποιούν ένα MLP. Καταλήγουν δε πως η θεωρητική προσέγγιση της 

γραμμικής σχέσης ανάμεσα στα δυο αυτά μεγέθη, είναι προφανώς αναληθής με βάση 

τη μη γραμμική προσέγγιση τους, αυτή του δικτύου MLP που αποδίδει καλύτερα την 

σχέση εξάρτησης αυτών το παραμέτρων. 
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