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Σύνοψη 

Η παρούσα µελέτη αφορά στη χρήση της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης 

(Analytic Hierarchy Process, AHP) για την βραχυπρόθεσµη πρόβλεψη της πορείας 

του γενικού δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Συγκεκριµένα, 

λαµβάνονται υπόψη ποιοτικοί παράγοντες που επηρεάζουν το γενικό δείκτη τιµών 

όπως οι πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, η επίδραση 

των οποίων γίνεται προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί µέσω της ∆ιαδικασίας 

Αναλυτικής Ιεράρχησης. Επιπλέον, χρησιµοποιείται ένα νευρωνικό δίκτυο απλής 

ανατροφοδότησης µάθησης µε οπισθοδιάδοση λάθους (feedforward backpropagation 

learning neural network) το οποίο λαµβάνει ως είσοδο στοχαστικές µεταβλητές και 

κινητούς µέσους που προκύπτουν από ιστορικές τιµές του δείκτη και δίνει ως έξοδο 

πρόβλεψη για τη µελλοντική τιµή του. Η έξοδος που προκύπτει από το νευρωνικό 

δίκτυο αφορά την τιµή του δείκτη σε χρονικό διάστηµα πέντε εβδοµάδων από τη 

στιγµή της πρόβλεψης. Το νευρωνικό δίκτυο καθώς και οι ποιοτικοί παράγοντες που 

λήφθηκαν υπόψη ενοποιούνται σε ένα κοινό µοντέλο της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής 

Ιεράρχησης. Συγκεκριµένα, το νευρωνικό δίκτυο λογίζεται ως ένας ακόµη από τους 

παράγοντες στους οποίους θα βασιστεί η πρόβλεψη του µοντέλου. Οι δυνατές 

εναλλακτικές επιλογές που λαµβάνονται υπόψη για την πρόβλεψη αφορούν 

διαστήµατα τιµών στα οποία είναι δυνατό να βρεθεί ο γενικός δείκτης. Το τελικό 

αποτέλεσµα που προκύπτει από το µοντέλο προσδιορίζει  σε ποιο διάστηµα τιµών 

είναι πιθανότερο να βρεθεί ο γενικός δείκτης µετά από χρονικό διάστηµα πέντε 

εβδοµάδων. 

  

Λέξεις κλειδιά: ∆ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, Νευρωνικά δίκτυα, πρόβλεψη. 
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1. Εισαγωγή 

Η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται η παρούσα εργασία αφορά τη 

συνεργασία δύο µεθόδων. Η πρώτη από αυτές είναι η ∆ιαδικασία Αναλυτικής 

Ιεράρχησης, η οποία αποτελεί µέθοδο της Επιχειρησιακής Έρευνας και ειδικότερα 

του τοµέα που αφορά τη λήψη αποφάσεων µε χρήση πολλαπλών κριτηρίων. Η 

δεύτερη αφορά τη χρήση νευρωνικών δικτύων. Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν 

τεχνική της µη συµβολικής Τεχνητής Νοηµοσύνης χρήσιµη σε πλήθος εφαρµογών 

µεταξύ των οποίων και η πραγµατοποίηση προβλέψεων. Η συνεργασία των δύο 

αυτών µεθόδων γίνεται µε στόχο την πραγµατοποίηση πρόβλεψης στην ελληνική 

κεφαλαιαγορά. Η εργασία αυτή έχει δοµηθεί µε στόχο την πλήρη κατανόηση της 

εφαρµογής από τον αναγνώστη. Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται αρχικά µε 

λεπτοµερή τρόπο η λειτουργία της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης, στη 

συνέχεια παρατίθενται ορισµένα βασικά στοιχεία για τα νευρωνικά δίκτυα και τέλος 

γίνεται ανάλυση της εφαρµογής των µεθόδων αυτών στην περίπτωση που µελετάται.  
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2. Η ∆ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει παρουσίαση βασικών σηµείων του θεωρητικού 

υπόβαθρου της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης καθώς και ανάλυση του τρόπου 

λειτουργίας της µε τη χρήση παραδειγµάτων. 

 

2.1. Εισαγωγή  

Η ∆ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, αποτελεί µέθοδο λήψης αποφάσεων 

που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την 

αντιµετώπιση πολύπλοκων προβληµάτων. Η µέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τον 

αµερικανό µαθηµατικό Thomas L. Saaty στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και από 

τότε έχει χρησιµοποιηθεί σε πλήθος εφαρµογών πολλών διαφορετικών τοµέων, όπως 

η οικονοµία, η πληροφοριακή τεχνολογία, οι κατασκευές, ο δηµόσιος τοµέας και 

πολλοί άλλοι. Η εφαρµογή της µεθόδου απαιτεί από το χρήστη την εκτέλεση 

ορισµένων απλών βηµάτων, το πρώτο από τα οποία είναι η κατασκευή µιας ιεραρχίας 

για το ζήτηµα που αντιµετωπίζει. Για τον λόγο αυτό θα ξεκινήσουµε την αναλυτική 

παρουσίαση της µεθόδου µε ορισµένα στοιχεία που αφορούν τις ιεραρχίες και την 

κατασκευή τους.  

  

2.2. Γενικά για τις ιεραρχίες 

Σε περιπτώσεις όπου γίνεται µελέτη ενός πολύπλοκου συστήµατος µε πολλές 

οντότητες οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους, είναι δύσκολο για τον αναλυτή να 

κατανοήσει τη λειτουργία του συστήµατος αντιµετωπίζοντάς το ως ολότητα. 

Αντίθετα µια προσέγγιση που βοηθά στην κατανόηση των παραµέτρων του 

συστήµατος είναι η αποδόµησή του (decomposition) σε µικρότερα και λιγότερο 

πολύπλοκα υποσυστήµατα τα οποία αρχικά µελετώνται ξεχωριστά και στη συνέχεια 

γίνεται η σύνθεσή τους σε ένα ενιαίο σύστηµα. Ένας τρόπος για την πραγµατοποίηση 

αυτής της προσέγγισης είναι η χρήση ιεραρχιών για την αναπαράσταση ενός 

συστήµατος. 

Μια ιεραρχία αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο δόµησης που βασίζεται στην 

υπόθεση ότι οι οντότητες του συστήµατος µπορούν να οµαδοποιηθούν σε υποσύνολα 

τέτοια ώστε οι οντότητες ενός υποσυνόλου να επηρεάζουν τις οντότητες ενός και 

µόνο άλλου υποσυνόλου και να επηρεάζονται επίσης από τις οντότητες ενός και µόνο 
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άλλου υποσυνόλου. Βασική υπόθεση αποτελεί ότι τα µέλη ενός υποσυνόλου 

(επιπέδου της ιεραρχίας) είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. (Στην πραγµατικότητα συχνό 

φαινόµενο αποτελεί η ύπαρξη εξάρτησης µεταξύ οντοτήτων του ίδιου συνόλου. Το 

θέµα αυτό αντιµετωπίζεται σε  µεταγενέστερη παράγραφο).  

Ακολουθεί ένας περισσότερο αυστηρός ορισµός της ιεραρχίας µε τη βοήθεια 

στοιχείων από τη θεωρία συνόλων (Saaty, 1996). 

 

Ορισµός 1. ∆ιατεταγµένο σύνολο (ordered set) είναι κάθε σύνολο S στο οποίο έχει 

οριστεί διµελής σχέση  ≤  που είναι ανακλαστική, αντισυµµετρική και µεταβατική. Οι 

νόµοι αυτοί ορίζονται ως εξής: 

 

Ανακλαστικότητα: Για κάθε ,x x x≤ . 

Αντισυµµετρικότητα: Αν x y≤  και y x≤ , τότε x y= . 

Μεταβατικότητα: Αν x y≤  και y z≤ , τότε x z≤ . 

 

Για κάθε σχέση x y≤  τέτοιου τύπου µπορούµε να ορίσουµε ότι η σχέση 

x y<  σηµαίνει ότι x y≤  και x y≠ . Η µεταβλητή y  λέγεται ότι υπερτερεί 

(κυριαρχεί) της µεταβλητής x  αν x y<  και η σχέση x t y< <  δεν είναι δυνατή για 

κανένα t . 

Τα διατεταγµένα σύνολα µε πεπερασµένο αριθµό στοιχείων µπορούν επίσης 

να παρασταθούν µε ένα προσανατολισµένο γράφηµα. Κάθε στοιχείο του 

αναπαρίσταται από µια κορυφή έτσι ώστε ένα τόξο να κατευθύνεται από το a  στο b  

αν ισχύει b a< . Γενικότερα, οι ιεραρχίες µπορούν να οριστούν και µε ορολογία που 

προέρχεται από τη θεωρία γραφηµάτων, κάτι το οποίο δεν θα παρουσιαστεί στο 

παρόν κείµενο. Λεπτοµέρειες πάνω στη θεωρία γραφηµάτων ο αναγνώστης µπορεί να 

βρει στον Παπαρρίζο (1999). 

 

Ορισµός 2. Ένα απλό ή πλήρως διατεταγµένο σύνολο (totally ordered set) (που 

επίσης ονοµάζεται και αλυσίδα) είναι ένα διατεταγµένο σύνολο µε την επιπρόσθετη 

ιδιότητα ότι αν ,x y S∈  τότε x y≤  είτε y x≤ . 

 

Ορισµός 3. Ένα υποσύνολο E  ενός διατεταγµένου συνόλου S  ονοµάζεται φραγµένο 

άνω αν υπάρχει ένα στοιχείο s S∈ τέτοιο ώστε x s≤  για κάθε x E∈ . Το στοιχείο s  
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ονοµάζεται άνω σύνορο (supremum) του E . Λέµε ότι το E  έχει ένα ελάχιστο άνω 

όριο στο S  αν το E  έχει άνω όρια και αν το σύνολο των άνω ορίων U  έχει ένα 

στοιχείο 1u  τέτοιο ώστε 1u u≤  για κάθε u U∈ . (Για πεπερασµένα σύνολα ισχύει ότι 

τα µέγιστα στοιχεία ταυτίζονται µε τα άνω όρια.) 

 Όµοιοι ορισµοί ισχύουν και για σύνολα φραγµένα κάτω. 

Χρησιµοποιούµε το συµβολισµό x−={ y | το x  καλύπτει το y } και  

x+= { y | το y καλύπτει το x }.    

 

Ορισµός 4. Έστω H  ένα πεπερασµένο µερικά διατεταγµένο σύνολο µε µέγιστο 

στοιχείο b . Το H  αποτελεί ιεραρχία αν ικανοποιεί τις συνθήκες: 

(1) Υπάρχει διαµερισµός του H  σε σύνολα , 1,...,kL k h=  όπου { }1L b= . 

(2)  Η σχέση kx L∈  σηµαίνει ότι 1, 1,..., 1kx L k h−
+⊂ = − . 

(3)  Η σχέση kx L∈  σηµαίνει ότι 1, 2,...,kx L k h+
−⊂ = .   

    

Ορισµός 5. Μια ιεραρχία ονοµάζεται πλήρης αν για κάθε kx L∈  ισχύει 1kx L+
−=  για 

2,...,k h= . 

Με απλά λόγια µια ιεραρχία θα είναι πλήρης αν όλα τα στοιχεία ενός επιπέδου 

συνδέονται µε όλα τα στοιχεία του επόµενου επιπέδου για κάθε επίπεδο της 

ιεραρχίας. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως ο ορισµός της ιεραρχίας που δίνεται παραπάνω δεν 

είναι ασφαλώς ο µοναδικός, ούτε ο πιο αυστηρός. ∆ιαφορετικοί ορισµοί έχουν δοθεί 

κατά καιρούς, αλλά σύµφωνα µε τον παραπάνω δοµούνται οι ιεραρχίες που 

χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν προβλήµατα που αντιµετωπίζονται µε τη 

∆ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης. 

 

2.2.1. Παράδειγµα ιεραρχίας 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγµα ιεραρχίας προκειµένου να γίνουν 

περισσότερο κατανοητά τα όσα περιγράφουν οι παραπάνω ορισµοί.  
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Κερδοφορία

Οικονοµικά οφέλη Άυλα οφέλη

Αποτελεσµατική 
κατανοµή 
κεφαλαίων

Αποτελεσµατική κατανοµή 
προσωπικού και χρόνου

Οικονοµική
 ασφάλεια

Βελτίωση εικόνας
της εταιρείας

Χρηµατοικονοµική κατάσταση
 της εταιρείας

∆ιαθεσιµότητα εργασιακού
κεφαλαίου

Φορολογικά οφέλη

Αγορά Χρηµατοδοτική µίσθωση

 

          Εικόνα 2.1. Ιεραρχία για απόφαση αγοράς ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

(Saaty, 1995) 

 

 

Η συγκεκριµένη ιεραρχία αφορά το ζήτηµα που µπορεί να αντιµετωπίζει µια 

εταιρεία σχετικά µε το αν πρέπει να αγοράσει ένα µέρος του µηχανολογικού της 

εξοπλισµού η να τον αποκτήσει µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing). Στόχος 

είναι να ληφθεί η απόφαση που θα εξυπηρετεί καλύτερα τα συµφέροντα της εταιρείας 

από άποψη κερδοφορίας. Ο στόχος αυτός αναπαρίσταται στην κορυφή της ιεραρχίας, 

ή σύµφωνα µε τους παραπάνω ορισµούς στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας. Στη 

συνέχεια τα στελέχη της εταιρείας που είναι υπεύθυνα για την απόφαση καθορίζουν 

τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την απόφαση. Μάλιστα γίνεται αρχικά ένας 

διαχωρισµός των παραγόντων σε αυτούς των οποίων τα οφέλη µπορούν να 

µετρηθούν απόλυτα (αποτελεσµατική κατανοµή των κεφαλαίων, αποτελεσµατική 

κατανοµή προσωπικού και χρόνου) και σε µη απτούς παράγοντες (οικονοµική 

ασφάλεια, βελτίωση της εικόνας της εταιρείας). Από το διαχωρισµό αυτό προκύπτει 

και ένα από τα πλεονεκτήµατα της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης που θα 

αναλυθεί µε λεπτοµέρεια στη συνέχεια, δηλαδή το ότι µε αυτή τη διαδικασία γίνεται 

δυνατό κατά τη λήψη µιας απόφασης να ληφθούν υπόψη τόσο παράγοντες που έχουν 

συγκεκριµένες τιµές και η συνεισφορά τους µπορεί εύκολα να καθοριστεί, όσο και 
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παράγοντες για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδοµένες τιµές (µη απτοί παράγοντες). 

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή µια περισσότερο πλήρης αντιµετώπιση του 

προβλήµατος. Στο επόµενο επίπεδο της ιεραρχίας ορίζονται χαρακτηριστικά της 

εταιρείας των οποίων η συµβολή στους παραπάνω παράγοντες θεωρείται σηµαντική 

από τους υπευθύνους της εταιρείας (χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, 

διαθεσιµότητα εργασιακού κεφαλαίου, συγκέντρωση ή αποκέντρωση, φορολογικά 

οφέλη). Το πόσο σηµαντική είναι η συµβολή των χαρακτηριστικών αυτών θα 

εξαρτηθεί από τις προτεραιότητες που θα δοθούν και στις οποίες θα αναφερθούµε 

αναλυτικά σε µεταγενέστερο σηµείο του κειµένου. Τέλος, το κατώτερο επίπεδο της 

ιεραρχίας αποτελείται από τις εναλλακτικές επιλογές που στο συγκεκριµένο 

πρόβληµα αφορούν την αγορά µηχανηµάτων ή την απόκτηση τους µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση. 

Η ιεραρχία που παρουσιάστηκε στο παράδειγµα αυτό είναι πλήρης αφού κάθε 

στοιχείο ενός επιπέδου συνδέεται µε όλα τα στοιχεία του επόµενου επιπέδου και αυτό 

ισχύει και για τα πέντε επίπεδα της ιεραρχίας. Επίσης, έχει γίνει η παραδοχή ότι τα 

στοιχεία κάθε επιπέδου της ιεραρχίας είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. 

 

2.2.2. Τύποι ιεραρχιών 

  Επειδή τα είδη των συστηµάτων που µπορούν να αναλυθούν µε τη βοήθεια 

της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης είναι πολλά, αντίστοιχα διαφορετικά είναι 

και τα είδη των ιεραρχιών που µπορούν να σχηµατιστούν για την αναπαράσταση των 

συστηµάτων αυτών. Σύµφωνα µε τους Dyer και Forman (1991) τα κυριότερα 

στοιχεία των ιεραρχιών είναι τα εξής: 

•  Στόχος: αποτελεί το τελικό ζητούµενο και αναφέρεται στην κορυφή της ιεραρχίας. 

•  Κριτήρια: οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την επίτευξη του στόχου. 

•  Εναλλακτικές επιλογές: οι δυνατές επιλογές οι οποίες θα αξιολογηθούν µε βάση 

τα κριτήρια   

  Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία που εµφανίζονται σε όλες τις ιεραρχίες υπάρχουν 

και άλλα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση ιεραρχιών που 

αναπαριστούν περισσότερο πολύπλοκες περιπτώσεις προβληµάτων. 

•  Υποκριτήρια: Αποτελούν τους παράγοντες στους οποίους µπορούν να αναλυθούν 

ορισµένα από τα κριτήρια του προβλήµατος. Οδηγούν σε καλύτερο καθορισµό των 
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κριτηρίων και προσδίδουν περισσότερη ακρίβεια στην αναπαράσταση της ιεραρχίας 

του προβλήµατος. 

•  Σενάρια: Η βαρύτητα των διαφορετικών κριτηρίων και εναλλακτικών επιλογών 

µπορεί να εξαρτάται από µελλοντικές καταστάσεις που είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν. Έτσι, είναι δυνατό σε µια ιεραρχία να προστεθεί και ένα επίπεδο 

σεναρίων. Η βαρύτητα των κριτηρίων που βρίσκονται στο επίπεδο της ιεραρχίας 

κάτω από τα σενάρια βασίζεται σε υποθετικές πιθανότητες (conditional probabilities).  

•  Παίκτες (actors): Η µεγάλη πλειοψηφία των σηµαντικών αποφάσεων στα πλαίσια 

µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού λαµβάνεται από οµάδες και όχι από µεµονωµένα 

άτοµα. Η ∆ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης υποστηρίζει τη δυνατότητα δόµησης 

ενός προβλήµατος που αφορά τη λήψη απόφασης από οµάδα ατόµων µε 

διαφορετικούς τρόπους. 

A. Πιο συνηθισµένο είναι τα µέλη της οµάδας να καταλήγουν –ύστερα από διάλογο- 

στην κατάλληλη ιεράρχηση του προβλήµατος καθώς και στη βαρύτητα που πρέπει να 

αποδοθεί σε κάθε κριτήριο.  

B. Εάν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των µελών της οµάδας για 

την απόδοση των βαρών τότε λαµβάνεται ο γεωµετρικός µέσος των κρίσεων όλων 

των µελών της οµάδας ως αντιπροσωπευτικό µέτρο. Ο Saaty έδειξε ότι ο γεωµετρικός 

µέσος αποτελεί το κατάλληλο µέτρο για τέτοιες περιπτώσεις, αφού διατηρεί τη 

ιδιότητα των αντίστροφων στοιχείων (reciprocity). 

C. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να προστεθεί στην ιεραρχία του προβλήµατος ένα 

επίπεδο ‘παικτών’. Προκειµένου να αποδοθούν βαρύτητες στους διάφορους παίκτες 

δηµιουργείται ένα ξεχωριστό µοντέλο µε τους παίκτες ως εναλλακτικές επιλογές και 

κριτήρια όπως το βαθµό εξειδίκευσης ή επιρροής του καθένα. 

 

 

2.3. Καθορισµός προτεραιοτήτων 

Ο καθορισµός προτεραιοτήτων αποτελεί το σηµαντικότερο τµήµα της 

∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης, αφού µέσω των προτεραιοτήτων που 

αποδίδονται στα διάφορα κριτήρια ενός προβλήµατος προκύπτει και η απόφαση για 

την επιλογή της κατάλληλης εναλλακτικής λύσης για το πρόβληµα. 

Η µέθοδος που ακολουθείται για τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων είναι 

η σύγκριση ανα ζεύγη (pairwise comparison) των διαφόρων κριτηρίων που 
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βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µιας ιεραρχίας. Αφού καθοριστούν οι προτεραιότητες σε 

κάθε επίπεδο της ιεραρχίας πολλαπλασιάζονται µε τις αντίστοιχες προτεραιότητες 

του επόµενου επιπέδου για να προκύψει τελικά µια βαθµολόγηση για κάθε 

εναλλακτική λύση. Η λύση που θα έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία είναι αυτή που 

προκρίνεται από τη µέθοδο ως καταλληλότερη, σύµφωνα µε τις κρίσεις που έχει 

πραγµατοποιήσει το άτοµο που καθόρισε τις προτεραιότητες. Προτού προχωρήσουµε 

σε περισσότερες λεπτοµέρειες για τη διαδικασία καθορισµού προτεραιοτήτων, είναι 

απαραίτητο να γίνει αναφορά στην κλίµακα που χρησιµοποιείται για τις συγκρίσεις. 

 

2.3.1. Κλίµακα συγκρίσεων 

Η διαδικασία των ανά ζεύγη συγκρίσεων ξεκινά από το ανώτερο επίπεδο µιας 

ιεραρχίας, µε το στοιχείο που ανήκει σε αυτό να αποτελεί το κριτήριο µε βάση το 

οποίο θα συγκριθούν όλα τα στοιχεία του αµέσως κατωτέρου επιπέδου της ιεραρχίας. 

Έστω πως το στοιχείο αυτό ονοµάζεται A και τα στοιχεία του αµέσως κατώτερου 

επιπέδου της ιεραρχίας είναι τα B1,B2,..,Bn. Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν 

ευκολότερα οι συγκρίσεις σχηµατίζεται ο παρακάτω πίνακας: 

 

A B1 B2 . . . Bn 

B1  4     

B2       

.       

.       

.       

Bn       

Πίνακας 2.1. 

 

Στον παραπάνω πίνακα η θέση (i,j) , όπου i ο αριθµός της γραµµής και j ο 

αριθµός της στήλης, χρησιµεύει για τη σύγκριση του i κριτηρίου µε το j κριτήριο. Για 

παράδειγµα ο αριθµός 4 στη θέση (1,2), αφορά τη σύγκριση του κριτηρίου B1 σε 

σχέση µε το B2.  

Η ερώτηση που τίθεται στο άτοµο που πραγµατοποιεί τις συγκρίσεις είναι: 

Πόσο περισσότερο το στοιχείο iB  συνεισφέρει, κυριαρχεί, επηρεάζει, ικανοποιεί ή 

ωφελεί το κριτήριο Α από το στοιχείο jB ;  Ανάλογα µε τη φύση του προβλήµατος το 

ερώτηµα αυτό µπορεί να εκφραστεί και διαφορετικά όπως πόσο πιο πιθανή είναι η 
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πραγµατοποίηση ενός γεγονότος σε σχέση µε ένα άλλο, σε περιπτώσεις που το 

πρόβληµα αφορά πρόβλεψη µελλοντικής κατάστασης. 

Προκειµένου να είναι δυνατή η απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήµατα 

απαιτείται η ύπαρξη µιας κατάλληλης κλίµακας συγκρίσεων. Ο θεµελιωτής της 

µεθόδου της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης, Thomas Saaty προτείνει την εξής 

κλίµακα: 

 

 

 

                                  Εικόνα 2.2. Κλίµακα συγκρίσεων (Saaty, 1995) 

 

 

Σύµφωνα µε την κλίµακα αυτή οι δυνατές τιµές που µπορούν να αποδοθούν 

σε µια σύγκριση δύο κριτηρίων είναι {1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9}. Παρατηρούµε ότι υπάρχει ένα ανώτατο όριο 9 στην κλίµακα. Η ύπαρξη 

ενός τέτοιου ορίου µπορεί να δικαιολογηθεί ως εξής: 
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1. Οι ποιοτικές διακρίσεις που συνοδεύουν τους αριθµούς της κλίµακας (π.χ. ισχυρή 

σηµαντικότητα) αποκτούν νόηµα στην πράξη και διευκολύνουν τη σύγκριση όταν τα 

κριτήρια που µελετώνται µπορούν να συγκριθούν µε βάση κάποιο κριτήριο. 

2.  Η ικανότητα του ανθρώπου να κάνει ποιοτικές διακρίσεις είναι περιορισµένη. 

Ενδεικτικά, λέξεις που µπορούν να αποδοθούν σαν χαρακτηριστικά σύγκρισης είναι: 

ίση, ισχυρότερη, πολύ πιο ισχυρή, απόλυτα πιο ισχυρή. Γίνεται κατανοητό πως 

‘µεταφράζοντας’ τις ποιοτικές αυτές συγκρίσεις σε αριθµούς δεν είναι απαραίτητο να 

δηµιουργηθεί µια ιδιαίτερα ευρεία κλίµακα (π.χ. µε ανώτατο όριο 100) γιατί στην 

περίπτωση αυτή δεν θα είναι εύκολο για τον άνθρωπο να αποδώσει αριθµούς που θα 

ανταποκρίνονται στην κρίση του. Για παράδειγµα, στη σύγκριση δύο κριτηρίων Κ και 

Λ σε κλίµακα µε ανώτατο όριο 100, πόσο εύκολα µπορεί να καθορίσει ένας 

άνθρωπος σύµφωνα µε τη διαίσθηση του αν θα αποδώσει την τιµή 64 και όχι την 65; 

3.  Σύµφωνα µε τον Miller (1956), υπάρχει ένα ανώτατο όριο στον αριθµό των 

αντικειµένων που µπορεί ένας άνθρωπος να συγκρίνει µεταξύ τους. Ο αριθµός αυτός 

είναι 7 αντικείµενα µε µια διακύµανση 2±  που λαµβάνει υπόψη τις ξεχωριστές 

ικανότητες σύγκρισης για κάθε άνθρωπο. Αν λοιπόν λάβουµε υπόψη τον αριθµό των 

7+2 αντικειµένων και θεωρήσουµε πως αυτά διαφέρουν ανά ζεύγη τότε καταλήγουµε 

στο ότι ένα ανώτατο όριο σύγκρισης ίσο µε 9 είναι ικανοποιητικό. 

 

2.3.2. Πίνακας συγκρίσεων 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε λεπτοµερώς στον πίνακα µε τη βοήθεια του 

οποίου πραγµατοποιούνται οι συγκρίσεις των κριτηρίων. Έστω ότι έχουµε τα 

κριτήρια  B1,B2,B3,B4 τα οποία ανήκουν στο ίδιο επίπεδο µιας ιεραρχίας και 

πρόκειται να συγκριθούν ως προς έναν παράγοντα A. Όπως είδαµε και παραπάνω 

σχηµατίζουµε ένα 4*4 πίνακα και προχωρούµε στη συµπλήρωσή του 

πραγµατοποιώντας τις συγκρίσεις των κριτηρίων. Αρχικά ο πίνακας θα έχει ως εξής: 

 

  

 

 

 

 

Πίνακας 2.2. 

 

A B1 B2 B3 B4 

B1     

B2     

B3     

B4     
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Η πρώτη παρατήρηση που κάνουµε είναι ότι τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου 

του πίνακα χρησιµεύουν για τη σύγκριση κάθε κριτηρίου µε τον εαυτό του, εποµένως 

είναι λογικό τα στοιχεία αυτά να είναι πάντοτε ίσα µε τη µονάδα ανεξάρτητα από τα 

κριτήρια που συγκρίνονται. Εποµένως ο πίνακας θα έχει πάντοτε τη µορφή: 

 

               

 

 

 

 

Πίνακας 2.3. 

 

Ακολούθως, συγκρίνουµε τα κριτήρια µεταξύ τους ξεκινώντας µε τη 

σύγκριση του B1 σε σχέση µε τα υπόλοιπα κριτήρια. Έστω ότι οι τιµές σύγκρισής του 

µε τα κριτήρια B2,B3 και B4 είναι 3,6 και 4 αντίστοιχα. Οι τιµές αυτές θα 

συµπληρωθούν στα πεδία του πίνακα (1,2), (1,3) και  (1,4) αντίστοιχα. Όµως, εφόσον 

έχουµε πραγµατοποιήσει τη σύγκριση του B1 µε κάθε άλλο κριτήριο δεν χρειάζεται 

να πραγµατοποιήσουµε τις αντίστροφες συγκρίσεις, δηλαδή να συγκρίνουµε τα 

B2,B3 και B4 µε το B1. Οι τιµές των συγκρίσεων αυτών θα προκύψουν από τις 

αντίστροφες τιµές των συγκρίσεων του B1 µε τα υπόλοιπα κριτήρια. Για παράδειγµα, 

στο πεδίο (2,1) του πίνακα, που αφορά τη σύγκριση του B2 µε το B1,  θα µπει η τιµή 

1/3, δηλαδή ο αντίστροφος του αριθµού 3 που καθόρισε τη σχέση ανάµεσα στα B1 

και B2. Μετά τα παραπάνω ο πίνακας θα αποκτήσει τη µορφή: 

 

A B1 B2 B3 B4 

B1 1 3 6 4 

B2 1/3 1   

B3 1/6  1  

B4 1/4   1 

Πίνακας 2.4. 

 

Με παρόµοιο τρόπο πραγµατοποιούνται και οι υπόλοιπες συγκρίσεις και έστω 

ο τελικός πίνακας είναι ο εξής: 

 

A B1 B2 B3 B4 

B1 1    

B2  1   

B3   1  

B4    1 
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A B1 B2 B3 B4 

B1 1 3 6 4 

B2 1/3 1 2 1 

B3 1/6 1/2 1 1/2 

B4 1/4 1 2 1 

Πίνακας 2.5. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσουµε πως η µέθοδος που αναφέρθηκε για 

τη συµπλήρωση των πεδίων που αφορούν αντίστροφες συγκρίσεις (δηλαδή η 

συµπλήρωση των πεδίων (j,i), όταν είναι γνωστή η τιµή του πεδίου (i,j) ) έχει δύο 

πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα: 

1. Μειώνει σε µεγάλο βαθµό τον αριθµό των συγκρίσεων που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν. Γενικότερα σε έναν nxn πίνακα θα έπρεπε να συµπληρωθούν 2n  

πεδία, εποµένως να γίνουν 2n n− συγκρίσεις (εάν αφαιρέσουµε τα n στοιχεία της 

κύριας διαγωνίου που συµπληρώνονται αυτόµατα). Με τη χρήση της παραπάνω 

µεθόδου ο αριθµός των αναγκαίων συγκρίσεων µειώνεται σε  
2

2

n n−
. Γίνεται 

αντιληπτό πως για µεγάλες τιµές του n η διαφορά στο αριθµό των συγκρίσεων είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική. 

2.  Όταν πραγµατοποιείται σύγκριση ανάµεσα στα κριτήρια i και j και αποδίδεται µια 

τιµή d , τότε στην αντίστροφη σύγκριση θα πρέπει να αποδοθεί η τιµή 1/d, γιατί σε 

διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει ασυνέπεια ανάµεσα στις δύο συγκρίσεις. Το 

ζήτηµα της συνέπειας σε ένα πίνακα συγκρίσεων είναι µεγάλης σηµασίας και θα 

αναλυθεί µε λεπτοµέρεια παρακάτω. 

 Από τη στιγµή που έχει συµπληρωθεί ο πίνακας των συγκρίσεων, το ερώτηµα που 

προκύπτει είναι µε ποιο τρόπο θα καθοριστούν οι προτεραιότητες των κριτηρίων Bi 

σε σχέση µε τον παράγοντα A;  

Σύµφωνα µε τον Saaty (1991), ο πίνακας των προτεραιοτήτων θα προκύψει 

από το ιδιοδιάνυσµα του πίνακα συγκρίσεων το οποίο αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη 

ιδιοτιµή του πίνακα. Η αιτιολόγηση αυτής της πρότασης γίνεται στην παρακάτω 

ενότητα. 
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2.3.3. Πίνακας προτεραιοτήτων και ιδιοδιανύσµατα 

Έστω ότι έχουµε τα στοιχεία 1, 2,..., nC C C κάποιου επιπέδου σε µια ιεραρχία. 

Στόχος είναι η εύρεση των προτεραιοτήτων τους 1 2, ,..., nw w w  σε σχέση µε κάποιο 

παράγοντα του επόµενου επιπέδου της ιεραρχίας. Όπως είδαµε και στο παραπάνω 

παράδειγµα, οι προτεραιότητες αυτές θα προκύψουν από τον πίνακα συγκρίσεων των 

κριτηρίων. Ορίζουµε ως ija  τον αριθµό που δείχνει τη σηµασία του iC  όταν 

συγκρίνεται µε το jC . Ονοµάζουµε A τον πίνακα των στοιχείων ija , δηλαδή  

                                                   ( )ijA a=                                                                  (2.1) 

Σύµφωνα και µε τα όσα αναφέραµε στο παραπάνω παράδειγµα ισχύει ότι 

1/ji ija a= , δηλαδή ο πίνακας A είναι πίνακας αντίστροφων στοιχείων (reciprocal). 

Αν η κρίση µας αναφορικά µε όλες τις συγκρίσεις είναι τέλεια, τότε θα ισχύει 

*ik ij jka a a=  για όλα τα , ,i j k  και ο πίνακας Α λέγεται συνεπής (consistent). 

Μια προφανή περίπτωση όπου ο πίνακας A θα είναι συνεπής έχουµε όταν οι 

συγκρίσεις βασίζονται σε ακριβείς µετρήσεις, δηλαδή οι προτεραιότητες 1 2, ,..., nw w w  

είναι ήδη γνωστές. Τότε θα ισχύει: 

                                                    i
ij

j

w
a

w
=    , 1,...,i i n=                                             (2.2) 

όπως και 

 
ji i

ij jk ik

j k k

ww w
a a a

w w w
= ⋅ = = . 

Επίσης θα ισχύει: 

 
1 1

/

j

ji

i i j ij

w
a

w w w a
= = = . 

Εξετάζουµε την περίπτωση αυτή µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. 

Αρχικά σηµειώνουµε πως η εξίσωση: 

 Ax y=  

Όπου 1( ,..., )nx x x=  και 1( ,..., )ny y y=  είναι ισοδύναµη µε το γραµµικό σύστηµα: 

                                         
1

n

ij i i

j

a x y
=

=∑    1,...,i n=  

Παρατηρούµε ότι από την εξίσωση (2.2) έχουµε  
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                                       1
j

ij

i

w
a

w
⋅ = ,  , 1,...,i j n=  

και συνεπώς 

                                       
1

1n

ij j

j i

a w n
w=

=∑   1,...,i n=  

ή ισοδύναµα 

                                        
1

n

ij j i

j

a w nw
=

=∑    1,...,i n=  

 η οποία ισούται µε 

                                                  Aw nw=                                                                   (2.3) 

 

Στη θεωρία τον πινάκων η σχέση (2.3) εκφράζει το ότι τοw είναι ένα 

ιδιοδιάνυσµα (eigenvector) του πίνακα A µε ιδιοτιµή n. Από αυτό προκύπτει και ότι 

κάθε n n×  πίνακας που έχει τις παραπάνω ιδιότητες έχει το n ως ιδιοτιµή του 

(eigenvalue). Η εξίσωση  (2.3) στην πλήρη της µορφή έχει ως εξής: 

                                   

1 1 1

1 2

1 12 2 2

1 2 2 2

3

1

1 2

n

n

n n

n n n

n

w w w

w w w

w ww w w

w w w w w
n

w

w w w

w w w

w w w

 
 
 
     
     
     ⋅ = ⋅
     
     

    
 
 
 

K

K

M M
K K M

K

                                     (2.4) 

 

Ας αναφερθούµε τώρα στην περίπτωση όπου οι τιµές ija δεν βασίζονται σε 

ακριβείς µετρήσεις, αλλά σε υποκειµενικές κρίσεις. Τότε τα ija  θα αποκλίνουν από 

τις ‘ ιδανικές ’ αναλογίες /i jw w  και εποµένως η εξίσωση (2.3) δεν θα ισχύει πλέον. 

Η περίπτωση αυτή είναι και η πιο συνηθισµένη, όµως το πρόβληµα αντιµετωπίζεται 

αν ληφθούν υπόψη δύο ιδιότητες από τη θεωρία πινάκων: 

1. Έστω 1 2, ,..., nλ λ λ οι αριθµοί που ικανοποιούν την εξίσωση ,Ax xλ=  δηλαδή οι 

ιδιοτιµές του πίνακα A. Αν 1iia =  ( 1,..., )i n= , τότε ισχύει:  

                                           
1

n

i

i

nλ
=

=∑                                                                          (2.5) 
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Εκφράζοντας την ιδιότητα αυτή µε λόγια (και µε τη γενικότερη µορφή της) 

λέµε πως το άθροισµα των ιδιοτιµών ενός πίνακα είναι ίσο µε το ίχνος του (trace), 

που αποτελεί το άθροισµα των στοιχείων της κυρίας διαγωνίου του πίνακα. 

Εποµένως, αν ισχύει η σχέση (2.3), τότε όλες οι ιδιοτιµές είναι ίσες µε το µηδέν, 

εκτός από µια, η οποία ισούται µε n . Έτσι, σε περίπτωση που για τον πίνακα A 

ισχύουν οι ιδιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, το n  είναι η µεγαλύτερη ιδιοτιµή 

του A.  

 

2.  Η δεύτερη χρήσιµη ιδιότητα είναι ότι αν αλλάξουµε τις τιµές ija  ενός θετικού  

πίνακα A µε αντίστροφα στοιχεία (όταν  ισχύει δηλαδή 
1
, , 1...ij

ji

a i j n
a

= = ) κατά 

µικρές ποσότητες, τότε και οι ιδιοτιµές του αλλάζουν κατά µικρές ποσότητες. ∆ηλαδή 

οι ιδιοτιµές ενός πίνακα δεν εµφανίζουν µεγάλη ευαισθησία στις αλλαγές των τιµών 

των στοιχείων του πίνακα. Αυτό σηµαίνει πως και σε τέτοιες περιπτώσεις αλλαγών η 

σχέση (2.3) θα συνεχίσει να ισχύει προσεγγιστικά.  

 

2.3.4. Υπολογισµός προτεραιοτήτων (προσεγγιστική µέθοδος) 

 

Έχοντας αναφέρει ορισµένα απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε τις ιδιοτιµές και 

τα ιδιοδιανύσµατα µπορούµε να συνεχίσουµε την εξέταση του παραπάνω 

παραδείγµατος, προχωρώντας στον καθορισµό των προτεραιοτήτων. Η διαδικασία 

υπολογισµού των προτεραιοτήτων για τα στοιχεία που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο µιας 

ιεραρχίας ως προς ένα στοιχείο του επόµενου επιπέδου της ιεραρχίας ονοµάζεται 

σύνθεση (synthesization). 

Υπενθυµίζουµε πως ο πίνακας συγκρίσεων που είχε προκύψει ήταν ο εξής.   

A B1 B2 B3 B4 

B1 1 3 6 4 

B2 1/3 1 2 1 

B3 1/6 1/2 1 1/2 

B4 1/4 1 2 1 

Πίνακας 2.6. 

 

Προκειµένου να καθορίσουµε τις σχετικές προτεραιότητες των κριτηρίων 

B1,B2,B3 και B4 θα πρέπει να βρούµε, όπως δείξαµε προηγουµένως, το ιδιοδιάνυσµα 
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που αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη ιδιοτιµή του πίνακα συγκρίσεων. Η διαδικασία αυτή 

εµφανίζει ένα σηµαντικό βαθµό πολυπλοκότητας, αφού απαιτεί καταρχήν τον 

υπολογισµό των ιδιοτιµών του πίνακα µέσω επίλυσης της χαρακτηριστικής του 

εξίσωσης. Η εξίσωση αυτή είναι η | | 0A λ− Ι = , όπου | |A Iλ−  η ορίζουσα του πίνακα 

A Iλ− , και προκύπτει από τη σχέση Aw nw= . Από το µέγεθος του πίνακα 

προκύπτει και ο βαθµός της πολυωνυµικής αυτής εξίσωσης. Επιλύοντας την εξίσωση 

προκύπτουν όλες οι ιδιοτιµές , 1...i i nλ =  του πίνακα A και στη συνέχεια από τη 

σχέση Aw nw=  υπολογίζεται το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην maxλ . 

(Λεπτοµερής παρουσίαση της διαδικασίας γίνεται στο παράρτηµα Β).  

 Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας αυτής οι προτεραιότητες από ένα πίνακα 

συγκρίσεων υπολογίζονται µε µια προσεγγιστική µέθοδο (Saaty, 1995) που 

περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: 

 

1. Υπολογισµός του αθροίσµατος των στοιχείων κάθε στήλης του πίνακα 

συγκρίσεων. Για το παράδειγµά µας, τα αθροίσµατα αυτά  για τις στήλες 1,2,3 και 4 

αντίστοιχα θα είναι:   

1.7500 5.5000 11.0000 6.5000 

Πίνακας 2.7 

 

2. ∆ιαίρεση κάθε στοιχείου του πίνακα µε το άθροισµα της στήλης στην οποία 

ανήκει. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ο κανονικοποιηµένος πίνακας συγκρίσεων. 

Ο πίνακας αυτός θα είναι ο εξής: 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.8. 

 

3. Υπολογισµός για κάθε σειρά του κανονικοποιηµένου πίνακα του µέσου όρου των 

στοιχείων της. Το διάνυσµα που προκύπτει εκφράζει την προτεραιότητα για κάθε 

κριτήριο. Θα έχουµε: 

 

A B1 B2 B3 B4 

B1 0.5714 0.5455 0.5455 0.6154 

B2 0.1905 0.1818 0.1818 0.1538 

B3 0.0952 0.0909 0.0909 0.0769 

B4 0.1429 0.1818 0.1818 0.1538 
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A B1 B2 B3 B4 Προτεραιότητες 

B1 0.5714 0.5455 0.5455 0.6154 0.5694 

B2 0.1905 0.1818 0.1818 0.1538 0.1770 

B3 0.0952 0.0909 0.0909 0.0769 0.0885 

B4 0.1429 0.1818 0.1818 0.1538 0.1651 

Πίνακας 2.9. 

 

Οι προτεραιότητες που προέκυψαν εκφράζουν τη σηµαντικότητα 

(συνεισφορά) καθενός από τα κριτήρια B1,B2,B3 και B4 σε σχέση µε το κριτήριο A, 

το οποίο βρίσκεται στο επόµενο επίπεδο της ιεραρχίας του προβλήµατος. Σύµφωνα 

µε αυτά, µεγαλύτερη συνεισφορά έχει το κριτήριο Β2 (56.94% της συνολικής 

συνεισφοράς των κριτηρίων) και µικρότερη το κριτήριο B3 (8.85% της συνολικής 

συνεισφοράς). 

 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουµε ένα πολύ σηµαντικό τµήµα της 

∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης που αφορά τη µέτρηση της συνέπειας των 

πινάκων συγκρίσεων. 

 

2.3.5. Συνέπεια (consistency) 

Σε προβλήµατα λήψης αποφάσεων είναι εξαιρετικά σηµαντικό να µπορούµε 

να προσδιορίσουµε µε κάποιο τρόπο το πόσο συνεπείς είναι οι κρίσεις των ατόµων 

που λαµβάνουν την απόφαση, αφού µε τον τρόπο αυτό µπορεί να εκτιµηθεί η 

εγκυρότητα της τελικής απόφασης. Στη ∆ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, η 

µέτρηση της συνέπειας αφορά τους πίνακες των ανα ζεύγη συγκρίσεων (pairwise 

comparison matrices). Προτού όµως αναφερθούµε στη µέτρηση της συνέπειας θα 

πρέπει να ορίσουµε πότε ένας πίνακας ανα ζεύγη συγκρίσεων θα ονοµάζεται 

συνεπής.  

  Ένας τέτοιος n n×  πίνακας λοιπόν θα είναι συνεπής εάν ισχύουν για αυτόν οι 

παρακάτω ιδιότητες:  

1. 1, 1...iia i n= =  . Σύµφωνα µε την ιδιότητα αυτή, όλα τα στοιχεία της κύριας 

διαγωνίου του πίνακα θα πρέπει να ισούνται µε τη µονάδα, κάτι φυσιολογικό αφού τα 

στοιχεία αυτά αναφέρονται στη σύγκριση κάθε κριτηρίου µε τον εαυτό του, εποµένως 

σύµφωνα µε την κλίµακα συγκρίσεων που χρησιµοποιείται η συνεπής τιµή είναι η 
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µονάδα που υποδηλώνει ότι τα δύο κριτήρια που συγκρίνονται είναι ίσης 

σηµαντικότητας. 

2. 
1
, , 1...ij

ji

a i j n
a

= = . Η ιδιότητα αυτή εκφράζει το ότι η τιµή για τη σύγκριση του 

κριτηρίου Β µε το κριτήριο Α θα πρέπει να είναι ο αντίστροφος αριθµός από αυτόν 

που χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει τη σύγκριση του κριτηρίου Α µε το Β. Για 

παράδειγµα, αν το κριτήριο Α δηλωθεί ότι είναι 3 φορές πιο σηµαντικό από το Β, 

τότε για να τηρείται η συνέπεια των συγκρίσεων θα πρέπει να δηλωθεί ότι το Β έχει 

σηµαντικότητα ίση µε το 1/3 αυτής του Α.  

3.  , , , 1...ik ij jka a a i j k n= ⋅ = .  Με την ιδιότητα αυτή δηλώνεται ότι πρέπει να τηρείται 

η µεταβατικότητα ανάµεσα στις συγκρίσεις. Αυτό σηµαίνει πως αν δηλωθεί ότι το 

κριτήριο Α είναι 2 φορές πιο σηµαντικό από το Β και το Β 3 φορές πιο σηµαντικό 

από το Γ, τότε για να διατηρηθεί η συνέπεια θα πρέπει το κριτήριο Α να δηλωθεί 6 

φορές πιο σηµαντικό από το Γ. 

Στην πραγµατικότητα, όταν ζητείται από κάποιο άτοµο να συµπληρωθεί ένας 

τέτοιος πίνακας συγκρίσεων είναι σπάνιο το τελικό αποτέλεσµα να είναι απόλυτα 

συνεπές, ιδιαίτερα όταν ο αριθµός των κριτηρίων που συγκρίνονται είναι µεγάλος.  

 

2.3.6. Μέτρηση συνέπειας 

Όπως δείξαµε παραπάνω, στην περίπτωση που έχουµε έναν πλήρως συνεπή 

πίνακα, µια από τις ιδιοτιµές του n n×  πίνακα συγκρίσεων είναι ίση µε n  και οι 

υπόλοιπες ίσες µε το µηδέν. Στην περίπτωση που δεν τηρείται απόλυτη συνέπεια, η 

ιδιότητα αυτή παύει να ισχύει και η µέγιστη ιδιοτιµή του πίνακα αλλάζει. Συνεπώς 

ένα µέτρο για το βαθµό της τήρησης της συνέπειας θα είναι το πόσο απέχει η µέγιστη 

ιδιοτιµή από την  ‘ ιδανική ’  τιµή n . Ο δείκτης που προτείνεται για τη µέτρηση της 

συνέπειας είναι:  

                                      max

1

n

n

λ −
−

                                                                  (2.6)  

(consistency index) (Saaty, 1995). Προκειµένου να υπολογίσουµε την τιµή του δείκτη 

αυτού θα πρέπει να έχουµε βρει τη µέγιστη ιδιοτιµή maxλ  του πίνακα. Η ποσότητα  

αυτή µπορεί να υπολογιστεί µε προσεγγιστικό τρόπο ακολουθώντας µια διαδικασία 

τριών βηµάτων. Για καλύτερη επεξήγηση της διαδικασίας θα χρησιµοποιήσουµε το 

παράδειγµα που αναφέραµε παραπάνω. 
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1. Για 1...i n=  πολλαπλασιάζουµε τα στοιχεία της i  στήλης του αρχικού πίνακα µε 

την προτεραιότητα του i  κριτηρίου. Τα διανύσµατα-στήλες που προκύπτουν τα 

προσθέτουµε και προκύπτει ένα διάνυσµα  1n× .  

Για το παράδειγµα θα έχουµε: 

 

 

1
3 46

1
1 13 2

0.5694 0.1770 0.0885 0.1651
1 1 11
6 2 2

21 11
4

                    + + + =                     

 

 

0.5694 0.531 0.531 0.6604 2.2918

0.1898 0.177 0.177 0.1651 0.7089

0.0949 0.0885 0.0885 0.0826 0.3545

0.1424 0.177 0.177 0.1651 0.6615

         
         
         + + + =
         
         
         

 

 

2. ∆ιαιρούµε κάθε στοιχείο του διανύσµατος που προέκυψε µε το αντίστοιχο στοιχείο 

του διανύσµατος προτεραιοτήτων. 

 Στο παράδειγµά µας θα ισχύει: 

 

 

2.2918
4.0249

0.5694

0.7089
4.005

0.177

0.3545
4.0056

0.0885

0.6615
4.0067

0.1651

=

=

=

=

 

              

3.  Υπολογίζουµε το µέσο όρο των τεσσάρων αριθµών που προέκυψαν από το βήµα 2 

και αυτός αποτελεί την προσέγγιση για τη µέγιστη ιδιοτιµή. 

 

 max

4.0249 4.005 4.0056 4.0067
4.0106

4
λ

+ + +
= =  

Έχοντας βρει την τιµή της µέγιστης ιδιοτιµής  maxλ  µπορούµε να 

υπολογίσουµε την τιµή του δείκτη συνέπειας. Θα έχουµε: 
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4.0106 4

0.035
4 1

CI
−

= =
−

 

 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ασφαλώς µέτρο της συνέπειας ενός πίνακα. 

Προκειµένου όµως να είναι δυνατή η σύγκριση της συνέπειας µεταξύ πινάκων 

διαφορετικών διαστάσεων, προτείνεται το µέτρο του λόγου συνέπειας (consistency 

ratio, CR). Ο λόγος αυτός ισούται µε το πηλίκο του δείκτη συνέπειας προς έναν 

δείκτη τυχαιότητας (random index, RI), ο οποίος προκύπτει από τη µέτρηση του 

δείκτη συνέπειας για ένα µεγάλο αριθµό πινάκων στους οποίους έχουν δοθεί τιµές µε 

τυχαίο τρόπο, για τις διάφορες τιµές n  ενός n n×  πίνακα. Ενδεικτικά για τις πρώτες 

τιµές του n , ο δείκτης αυτός παίρνει τις τιµές: 

n  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0.00 0.00 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Πίνακας 2.10. 

 

Επιστρέφοντας στο παράδειγµα που µελετούµε, ο αντίστοιχος RI θα είναι 

0.58, εφόσον πρόκειται για 3 3×  πίνακα. Συνεπώς ο λόγος συνέπειας για αυτή την 

περίπτωση θα είναι: 

 
0.035

0.06
0.58

CR = =  

Σύµφωνα µε τον Saaty, η τιµή του λόγου αυτού δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 

0.1 προκειµένου να θεωρείται ότι ο βαθµός συνέπειας των κρίσεων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί είναι αποδεκτός. Συνεπώς στην προκειµένη περίπτωση το 

αποτέλεσµα εµπίπτει στην περιοχή των αποδεκτών τιµών.  

 Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στην περίπτωση που η τιµή του λόγου συνέπειας είναι 

µεγαλύτερη του 0.1 τότε το άτοµο που συµπλήρωσε τον πίνακα των ανα ζεύγη 

συγκρίσεων καλείται να επανεξετάσει τις κρίσεις του και να τις αναδιαµορφώσει 

λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν για την τήρηση της 

συνέπειας. 
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2.3.7. Μέτρηση συνέπειας για ολόκληρη την ιεραρχία 

Η έννοια της µέτρησης συνέπειας γενικεύεται και για την πλήρη ιεραρχία ενός 

προβλήµατος. Ο τρόπος µε τον οποίο µετριέται είναι πολλαπλασιάζοντας το δείκτη 

συνέπειας ενός πίνακα ανα ζεύγη συγκρίσεων µε την προτεραιότητα βάση της οποίας 

συγκρίνονται τα στοιχεία του πίνακα αυτού και προσθέτοντας τα αποτελέσµατα για 

όλη την ιεραρχία. Στη συνέχεια το άθροισµα που προέκυψε συγκρίνεται µε τον 

αντίστοιχο δείκτη που υπολογίζεται εάν πάρουµε τυχαίους πίνακες συγκρίσεων για το 

αντίστοιχο πρόβληµα και υπολογίσουµε τη συνολική συνέπεια σε αυτή την 

περίπτωση. Ο λόγος των δύο παραπάνω µεγεθών θα πρέπει να µην υπερβαίνει το 0.1 

προκειµένου να θεωρείται ότι υπάρχει ικανοποιητική συνέπεια.  

Ο τύπος µε τον οποίο προκύπτει το άθροισµα του βαθµού συνέπειας για 

ολόκληρη την ιεραρχία είναι (Saaty, 1991): 

                                        , 1

1 1

jnh

H ij i j

j i

C w µ +
= =

=∑∑                                               (2.7) 

 Όπου: - HC , ο δείκτης συνέπειας για ολόκληρη την ιεραρχία 

            -   h , τα επίπεδα της ιεραρχίας 

            -   , 1, 2,...jn j h=  , ο αριθµός των στοιχείων στο j  επίπεδο της ιεραρχίας 

            -  ijw , το σύνθετο (συνολικό) βάρος της i  δραστηριότητας του j επιπέδου 

            - , 1i jµ + , ο δείκτης συνέπειας όλων των στοιχείων του 1j +  επιπέδου  

συγκρινόµενων µε βάση την i  δραστηριότητα του j επιπέδου. 

 

Το παράδειγµα που ακολουθεί (Saaty, Vargas, 1991) έχει ως σκοπό την 

καλύτερη επεξήγηση όσων αναφέρονται παραπάνω. 

Έστω ότι µια οικογένεια επιθυµεί να αποφασίσει πως θα περάσει τις καλοκαιρινές 

διακοπές της. Οι εναλλακτικές επιλογές που έχουν προταθεί καθώς και τα κριτήρια 

που θεωρήθηκαν σηµαντικά για τη διαδικασία επιλογής φαίνονται στην παρακάτω 

ιεραρχία: 
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Συνολική ικανοποίηση
από τις διακοπές

Απόσταση 
τοποθεσίας

Περιβάλλον
τοποθεσίας

Εγκαταστάσεις Κόστος
∆ραστηριότητες 

για παιδιά

Επίσκεψη σε
συγγενείς

Κατασκήνωση
σε βουνό

Παραθαλάσσιο
θέρετρο

Κοινωνικές
επαφές

 

Εικόνα 2.3. Ιεραρχία για απόφαση πραγµατοποίησης διακοπών (Saaty, 1991) 

 

Στην προκειµένη περίπτωση το ενδιαφέρον µας δεν εστιάζεται στο τρόπο µε 

τον οποίο προέκυψαν οι βαρύτητας των διαφόρων κριτηρίων, γι’ αυτό ας υποθέσουµε 

πως το διάνυσµα προτεραιοτήτων για το δεύτερο επίπεδο της ιεραρχίας είναι το εξής: 

 [ ],2 0.22 0.19 0.09 0.07 0.13 0.36iw =  

Επίσης, ο δείκτης συνέπειας του πίνακα συγκρίσεων του δευτέρου επιπέδου 

ως προς το µοναδικό στοιχείο του πρώτου επιπέδου της ιεραρχίας είναι:  1,2 0.95µ =   

Τέλος, υποθέτουµε πως οι δείκτες συνέπειας των συγκρίσεων των εναλλακτικών 

επιλογών του τρίτου επιπέδου ως προς τα κριτήρια του δευτέρου επιπέδου είναι: 

 [ ],3 0.91 0.148 0.185 0.59 0.104 0.104iµ =  

∆ιαθέτουµε πλέον τα απαραίτητα στοιχεία για να υπολογίσουµε το δείκτη 

συνέπειας για ολόκληρη την ιεραρχία. Σύµφωνα µε τον παραπάνω τύπο θα έχουµε: 

 

 [ ]

0.091

0.148

0.185
0.95 0.22 0.19 0.03 0.07 0.13 0.36 0.185

0.059

0.104

0.104

HC

 
 
 
 

= + = 
 
 
 
 

 

Προκειµένου να προχωρήσουµε στον υπολογισµό του λόγου συνέπειας, 

υπολογίζουµε το δείκτη τυχαιότητας για ολόκληρη την ιεραρχία. Οι τιµές των 

επιµέρους δεικτών τυχαιότητας για κάθε πίνακα της ιεραρχίας προκύπτουν από τον 

σχετικό πίνακα που παρουσιάστηκε παραπάνω. Ο δείκτης αυτός θα ισούται µε: 
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 [ ]

0.58

0.58

0.58
1.24 0.22 0.19 0.03 0.07 0.13 0.36 1.82

0.58

0.58

0.58

HC

 
 
 
 

= + = 
 
 
 
 

 

Ο λόγος συνέπειας για ολόκληρη την ιεραρχία προκύπτει από το πηλίκο των 

δύο παραπάνω λόγων και θα ισούται µε: 

 
0.185

0.10
1.82

H
H

H

C
R

C
= = ≈ , 

 δηλαδή µέσα στο αποδεκτό εύρος του 10%. 
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3. Νευρωνικά ∆ίκτυα 

 

3.1. Εισαγωγή 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks) είναι συστήµατα 

επεξεργασίας δεδοµένων, που αποτελούνται από έναν µεγάλο αριθµό τεχνητών 

νευρώνων οργανωµένων σε δοµές παρόµοιες µε αυτές του ανθρώπινου εγκεφάλου 

(Βλαχάβας κ.α., 2002). Οι απαρχές της χρήσης νευρωνικών δικτύων βρίσκονται στη 

δεκαετία του 1940. Από τότε τα νευρωνικά δίκτυα έχουν χρησιµοποιηθεί σε πλήθος 

εφαρµογών και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η χρήση τους έχει επεκταθεί σε τοµείς 

όπως η οικονοµία, η ηλεκτρονική και η αεροδιαστηµική. Προκειµένου να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας των νευρωνικών δικτύων, θα πρέπει να γίνει αρχικά 

αναφορά στους βιολογικούς νευρώνες και στη συνέχεια στον τρόπο που αυτοί 

προσοµοιώνονται από τους τεχνητούς νευρώνες. 

 

3.2. Βιολογικοί και τεχνητοί νευρώνες 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό νευρώνων, οι 

οποίοι αποτελούν τις δοµικές µονάδες του. Οι βιολογικοί νευρώνες συνδέονται 

µεταξύ τους µε συνάψεις οι οποίες µεταφέρουν ηλεκτρικά φορτία και µε τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται η µεταβίβαση πληροφοριών. Στην εικόνα 3.1. παρουσιάζεται ένας 

βιολογικός νευρώνας: 

 

 

Εικόνα 3.1. Αναπαράσταση βιολογικού νευρώνα (Ρεφανίδης, 2004) 
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Τα ηλεκτρικά σήµατα εισέρχονται µέσω των συνάψεων σε κάθε νευρώνα και 

εφόσον το φορτίο τους ξεπεράσει κάποια συγκεκριµένη τιµή, το σήµα διαδίδεται 

προς άλλους νευρώνες. Υπολογίζεται ότι κάθε νευρώνας συνδέεται µε περίπου 100 

άλλους νευρώνες και σε συνδυασµό µε το ότι ο αριθµός των νευρώνων σε κάθε 

άτοµο ανέρχεται σε περίπου 100 δισεκατοµµύρια, γίνεται κατανοητό πως ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί ένα τεράστιο υπολογιστικό σύστηµα. Το 

υπολογιστικό αυτό σύστηµα γίνεται προσπάθεια να προσοµοιωθεί µε τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα. 

Σε αντιστοιχία µε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

έχουν ως δοµική τους µονάδα τον τεχνητό νευρώνα. Τα δοµικά µέρη του τεχνητού 

νευρώνα απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 3.2. Μοντέλο τεχνητού νευρώνα (Ρεφανίδης, 2004) 

 

Όπως παρατηρούµε στην εικόνα, ο τεχνητός νευρώνας δέχεται έναν αριθµό 

εισόδων ( ja ) κάθε µια από τις οποίες πολλαπλασιάζεται µε ένα βάρος ( ,j iw ) και τα 

γινόµενα αυτά αθροίζονται ( iS ). Συχνά εκτός από τα βάρη χρησιµοποιείται και ένα 

σταθερό σήµα εισόδου του νευρώνα, που ονοµάζεται τάση πόλωσης ( 0a ). Στη 

συνέχεια, στο άθροισµα iS  επιδρά µια συνάρτηση ενεργοποίησης (Φ ), η σηµασία 

της οποίας επεξηγείται στην επόµενη ενότητα, και το τελικό αποτέλεσµα ( ( )SιΦ ) 

µεταφέρεται µέσω της εξόδου του νευρώνα προς άλλους νευρώνες.  
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3.3. Συναρτήσεις ενεργοποίησης 

Οι συναρτήσεις ενεργοποίησης απεικονίζουν το άθροισµα των εισόδων του 

τεχνητού νευρώνα σε µια τιµή, η οποία θα αποτελέσει την έξοδο του νευρώνα. Οι 

συναρτήσεις ενεργοποίησης λαµβάνουν ως εισόδους πραγµατικούς αριθµούς. Οι 

βασικότερες συναρτήσεις ενεργοποίησης παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

Α. Βηµατική συνάρτηση  

Η συνάρτηση αυτή απεικονίζει τους αρνητικούς αριθµούς στην τιµή 0 και 

τους θετικούς στην τιµή 1, δηλαδή: 

                                             
1, 0

( )
0, 0

i

i

i

S
S

S

>
Φ = 

≤
                                                         (3.1) 

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής θα είναι: 

 

 

Εικόνα 3.3 Βηµατική συνάρτηση ενεργοποίησης  

 

Β. Συνάρτηση προσήµου 

Η συνάρτηση αυτή είναι παρόµοια µε τη Βηµατική, εφόσον απεικονίζει τους 

θετικούς αριθµούς στην τιµή 1 και τους αρνητικούς στην τιµή -1, δηλαδή: 

 

                                            
1, 0

( )
1, 0

i

i

i

S
S

S

>
Φ = 

− ≤
                                                        (3.2) 

Αντίστοιχα, η γραφική της παράσταση θα είναι: 
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Εικόνα 3.4. Συνάρτηση προσήµου 

 

Γ. Σιγµοειδής συνάρτηση 

Η σιγµοειδής συνάρτηση δίνει ως έξοδο συνεχείς τιµές ανάµεσα στο διάστηµα 

[0,1], σύµφωνα µε τον τύπο: 

                                                 
1

( )
1 i

i aS
S

e
−Φ =

+
                                                        (3.3) 

όπου ο a  είναι ένας πραγµατικός αριθµός, από την τιµή του οποίου εξαρτάται το 

σχήµα της γραφικής παράστασης. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η γραφική 

παράσταση της σιγµοειδούς συνάρτησης ενεργοποίησης για τιµή του συντελεστή a  

ίση µε 2. 

 

 

Εικόνα 3.5. Σιγµοειδής συνάρτηση ενεργοποίησης  

 

∆. Γραµµική συνάρτηση 

Η συνάρτηση αυτή απεικονίζει τις εισόδους της σύµφωνα µε τον τύπο: 

                                                   ( )i iS SλΦ =                                                              (3.4) 

Όπου ο συντελεστής λ είναι ένας πραγµατικός αριθµός. Το σχήµα της γραφικής 

παράστασης θα εξαρτάται και πάλι από την τιµή του συντελεστή. Για τιµή 1λ = , η 

γραφική παράσταση θα έχει ως εξής: 
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Εικόνα 3.6. Γραµµική συνάρτηση ενεργοποίησης 

 

 

3.4. Νευρωνικά δίκτυα πολλών επιπέδων 

Τα νευρωνικά δίκτυα πολλών επιπέδων χρησιµοποιούνται για την επίλυση 

πολύπλοκων προβληµάτων, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν µε τη 

χρήση του απλού τεχνητού νευρώνα. Οι κυριότερες λειτουργίες που πραγµατοποιούν 

τα δίκτυα αυτά είναι (Βλαχάβας κ.α., 2002): 

•  Η µάθηση, δηλαδή η µεταβολή της εσωτερικής δοµής τους µέσω της αλλαγής των 

βαρών που συνδέουν τους νευρώνες έτσι ώστε να προκύψει η επιθυµητή έξοδος µε 

δεδοµένη είσοδο, και 

•  Η ανάκληση, δηλαδή η διαδικασία υπολογισµού της εξόδου του δικτύου µε βάση 

την είσοδο που του έχει δοθεί. 

 

 Η πιο απλή µορφή νευρωνικών δικτύων αφορά τα δίκτυα µε απλή τροφοδότηση. 

Ένα τέτοιο δίκτυο παρουσιάζεται στην επόµενη εικόνα: 
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Εικόνα 3.7. Νευρωνικό δίκτυο µε απλή τροφοδότηση (Βλαχάβας κ.α., 2002) 

 

 Όπως παρατηρούµε και από την εικόνα ένα τέτοιο δίκτυο αποτελείται από: 

•  Το επίπεδο εισόδου, το οποίο µεταφέρει τα σήµατα εισόδου (τιµές των µεταβλητών 

εισόδου) στους νευρώνες του επόµενου επιπέδου. 

•  Το κρυφό επίπεδο, που αποτελείται από µη γραµµικούς νευρώνες. Είναι δυνατό σε 

ένα νευρωνικό δίκτυο να υπάρχουν και περισσότερα του ενός κρυφά επίπεδα, 

ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του προβλήµατος. 

•  Το επίπεδο εξόδου, το οποίο αποτελείται από έναν ή περισσότερους (γραµµικούς ή 

µη γραµµικούς) νευρώνες, ανάλογα µε το πρόβληµα. 

 Τα σήµατα που εισέρχονται στο νευρωνικό δίκτυο πολλαπλασιάζονται µε τα 

αντίστοιχα βάρη και στη συνέχεια µεταφέρονται στο επόµενο επίπεδο. Εκεί, σε κάθε 

νευρώνα αθροίζονται οι είσοδοι και µετασχηµατίζονται σύµφωνα µε τη συνάρτηση 

ενεργοποίησης του νευρώνα. Με τον τρόπο αυτό τα σήµατα µεταφέρονται από το ένα 

επίπεδο στο επόµενο και τελικά καταλήγουν στην έξοδο του νευρωνικού δικτύου. 

Προκειµένου ένα νευρωνικό δίκτυο να παράγει επιθυµητές εξόδους πρέπει να 

εφαρµοστεί σε αυτό µια διαδικασία εκπαίδευσης. Για την εκπαίδευση ενός 

νευρωνικού δικτύου υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί αλγόριθµοι. Ο πιο συνηθισµένος 

ίσως από αυτούς είναι ο αλγόριθµος µάθησης µε οπισθοδιάδοση λάθους 

(backpropagation learning). 

 Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο αυτό, αρχικά παρουσιάζονται στο νευρωνικό δίκτυο τα 

παραδείγµατα µάθησης, δηλαδή τα στοιχεία µε τα οποία το δίκτυο θα εκπαιδευτεί για 

να παράγει επιθυµητές εξόδους. Τα βάρη που συνδέουν τους νευρώνες του δικτύου 
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έχουν λάβει τυχαίες αρχικές τιµές σύµφωνα µε τις οποίες παράγονται τα αθροίσµατα 

για κάθε νευρώνα και µε τη µεταφορά των σηµάτων από το ένα επίπεδο στο άλλο 

παράγεται το τελικό αποτέλεσµα του δικτύου. Στη συνέχεια γίνεται µέτρηση του 

σφάλµατος, δηλαδή της απόστασης της πραγµατικής από την επιθυµητή έξοδο του 

δικτύου. Έπειτα µετράται  η συµµετοχή κάθε νευρώνα στο σφάλµα εξόδου και µε 

κατεύθυνση από την έξοδο προς τις εισόδους του νευρωνικού δικτύου γίνονται οι 

κατάλληλες αλλαγές  στα βάρη κάθε νευρώνα προκειµένου η έξοδος του δικτύου να 

προσεγγίσει την επιθυµητή έξοδο. 

 Αναφορικά µε τον τρόπο που παρουσιάζονται τα παραδείγµατα εκπαίδευσης στο 

δίκτυο υπάρχουν δύο διαφορετικές µέθοδοι. Σύµφωνα µε την πρώτη, τα 

παραδείγµατα παρουσιάζονται ένα προς ένα στο δίκτυο και µετά την παρουσίαση 

κάθε παραδείγµατος πραγµατοποιείται αλλαγή των βαρών του δικτύου σύµφωνα µε 

τον παραπάνω αλγόριθµο. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται αυξητική εκπαίδευση. 

Εναλλακτικά, τα παραδείγµατα παρουσιάζονται όλα από µια φορά στο δίκτυο, η 

αλλαγή των βαρών υπολογίζεται µετά την παρουσίαση κάθε παραδείγµατος, αλλά δεν 

πραγµατοποιείται εκείνη τη στιγµή. Η συνολική αλλαγή των βαρών πραγµατοποιείται 

µόνο όταν έχουν παρουσιαστεί όλα τα παραδείγµατα µάθησης. Η µέθοδος αυτή 

ονοµάζεται µαζική εκπαίδευση. Γενικά, η παρουσίαση όλων των παραδειγµάτων 

µάθησης του δικτύου µια φορά ονοµάζεται εποχή εκπαίδευσης. 

 

 

3.5. Είδη νευρωνικών δικτύων 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, τα δίκτυα µε απλή ανατροφοδότηση 

αποτελούν την πιο απλουστευµένη µορφή νευρωνικού δικτύου. Στη συνέχεια θα γίνει 

µια σύντοµη αναφορά σε ορισµένες άλλες µορφές νευρωνικών δικτύων. 

 

Α. ∆ίκτυα µε ανταγωνιστική µάθηση  

 Στα δίκτυα αυτά υπάρχει ένα επίπεδο νευρώνων για κάθε έναν από τους οποίους 

αντιστοιχεί µια έξοδος. Τα παραδείγµατα εκπαίδευσης παρουσιάζονται στο δίκτυο 

και για κάθε παράδειγµα υπολογίζεται το σφάλµα κάθε νευρώνα (δηλαδή η 

Ευκλείδεια απόσταση της εξόδου του νευρώνα από την επιθυµητή έξοδο). Ο 

νευρώνας που εµφανίζει το µικρότερο σφάλµα ‘κερδίζει’ και τα βάρη του 
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µεταβάλλονται ώστε να προσεγγίσουν την επιθυµητή έξοδο, ενώ τα βάρη των 

υπόλοιπων νευρώνων παραµένουν αµετάβλητα. 

 

 

Β. Αναδροµικά δίκτυα (recurrent networks) 

 Αναδροµικά ονοµάζονται τα δίκτυα που περιέχουν αναδροµικές συνδέσεις, δηλαδή 

συνδέσεις από νευρώνες ενός επιπέδου i προς νευρώνες ενός επιπέδου j  όταν i j≥ . 

Παραδείγµατα τέτοιων δικτύων αποτελούν τα δίκτυα Elman. Στην επόµενη εικόνα 

παρουσιάζεται η τυπική µορφή ενός  τέτοιου δικτύου: 

 

 

Εικόνα 3.8. ∆ίκτυο Elman (Ρεφανίδης, 2004) 

 

 Στα δίκτυα αυτά η έξοδος ενός νευρώνα σε κάποια χρονική στιγµή είναι δυνατό να 

παρουσιαστεί ως είσοδoς την επόµενη χρονική στιγµή, συνεπώς η έξοδος των 

δικτύων αυτών δεν εξαρτάται µόνο από τις τιµές του τελευταίου παραδείγµατος 

εκπαίδευσης που παρουσιάστηκε, αλλά και από τα προηγούµενα παραδείγµατα 

εκπαίδευσης. 

 Μια ειδική κατηγορία αναδροµικών δικτύων αποτελούν τα συσχετιστικά δίκτυα, τα 

οποία αποτελούνται από δύο επίπεδα νευρώνων που συνδέονται µεταξύ τους µε 

αναδροµικές σχέσεις. Τα δίκτυα αυτά έχουν την ικανότητα να ‘θυµούνται’ ένα 

σύνολο από συσχετίσεις και για το λόγο αυτό µπορούν να λειτουργήσουν ως µνήµες. 

 

Γ. Ακτινικά δίκτυα (radial basis networks) 

Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν των 

ανταγωνιστικών δικτύων. Για κάθε νευρώνα του επιπέδου εξόδου υπολογίζεται το 

αντίστοιχο σφάλµα, και οι νευρώνες ενεργοποιούνται αντιστρόφως ανάλογα µε το 
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µέγεθος του σφάλµατος που παρουσιάζουν. Το πλεονέκτηµα των δικτύων αυτών 

είναι δεν χρειάζεται να εκπαιδευτούν και ότι παρουσιάζουν καλή συµπεριφορά σε 

περιπτώσεις που υπάρχουν πολλά παραδείγµατα εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, 

µειονέκτηµά τους είναι πως έχουν µεγάλο αριθµό νευρώνων. 

 

∆. Προσαρµόσιµα γραµµικά δίκτυα (adaptive linear networks) 

Τα δίκτυα αυτά έχουν ιδιαίτερα απλή δοµή, εφόσον αποτελούνται από ένα 

µόνο επίπεδο νευρώνων οι οποίοι χρησιµοποιούν γραµµική συνάρτηση 

ενεργοποίησης. Μια από τις βασικές εφαρµογές των προσαρµόσιµων γραµµικών 

δικτύων είναι στην πρόβλεψη ηχητικού σήµατος µε αποτέλεσµα τη µείωση του 

θορύβου που παρουσιάζεται. Στην περίπτωση αυτή το δίκτυο χρησιµοποιεί τις 

εξόδους του κατά τις προηγούµενες χρονικές στιγµές για να προβλέψει την τιµή του 

σήµατος. Στην πραγµατικότητα, θεωρώντας ότι οι τιµές του ηχητικού σήµατος 

αποτελούν τιµές µιας συνάρτησης, το δίκτυο προσεγγίζει τις τιµές της συνάρτησης 

χρησιµοποιώντας το ανάπτυγµά της σε σειρά Taylor. 

 

 

3.6. Χαρακτηριστικά των νευρωνικών δικτύων 

Τα νευρωνικά δίκτυα εµφανίζουν µια σειρά από γνωρίσµατα που τα 

καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιµα για την επεξεργασία δεδοµένων σε ένα πλήθος 

εφαρµογών. Ορισµένα από αυτά είναι: 

•  Μπορούν να µαθαίνουν τα δεδοµένα που τους παρουσιάζονται και να εξάγουν 

επιθυµητά αποτελέσµατα λόγω του τρόπου λειτουργίας τους που δεν βασίζεται σε 

αλγορίθµους αλλά σε συστήµατα εξισώσεων, οι συντελεστές των οποίων 

µεταβάλλονται ανάλογα µε τα στοιχεία εισόδου (Leigh, 1995). 

•  Έχουν τη δυνατότητα να εξεργάζονται στοιχεία παράλληλα, γεγονός που έχει 

µεγάλη επίδραση στην υπολογιστική τους ισχύ. Λειτουργώντας ως παράλληλο και 

κατανεµηµένο υπολογιστικό σύστηµα προσοµοιώνουν την αντίστοιχη λειτουργία του 

ανθρώπινου εγκεφάλου. 

•  Αποδεικνύεται  ότι η γραµµική παλινδρόµηση και η λογιστική παλινδρόµηση 

µπορούν αµφότερες να προσοµοιωθούν ως πολύ απλά είδη νευρωνικών δικτύων. 

Συγκεκριµένα, οποιοδήποτε µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης µπορεί να καθοριστεί 

ως νευρωνικό δίκτυο δύο επιπέδων µε έναν απλό νευρώνα στην έξοδο και όλους τους 
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νευρώνες του δικτύου γραµµικούς. Ένα µοντέλο λογιστικής παλινδρόµησης µπορεί 

να καθοριστεί µε ένα νευρωνικό δίκτυο τριών επιπέδων µε έναν νευρώνα στο κρυφό 

επίπεδο. Νευρωνικά δίκτυα τα οποία διαθέτουν περισσότερους από έναν νευρώνες 

στο κρυφό επίπεδο έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες γενίκευσης τόσο από τη 

γραµµική όσο και από τη λογιστική παλινδρόµηση (Furness, 1995). 

Από την άλλη πλευρά τα νευρωνικά δίκτυα εµφανίζουν και ορισµένα µη επιθυµητά 

γνωρίσµατα, τα οποία µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τη συνέπεια των 

αποτελεσµάτων που παράγουν. Τα σηµαντικότερα αναφέρονται στη συνέχεια: 

•  Το πρώτο είναι το υπερβολικό ταίριασµα (overfitting). Τα νευρωνικά δίκτυα είναι 

δυνατό να έχουν πολλούς βαθµούς ελευθερίας. Κάθε ακµή του νευρωνικού δικτύου 

στην οποία αποδίδεται κάποιο βάρος αντιπροσωπεύει ένα βαθµό ελευθερίας. Έτσι σε 

µεγάλα νευρωνικά δίκτυα µε πολλές συνδέσεις είναι δυνατό να έχουµε πάρα πολλούς 

βαθµούς ελευθερίας. Αυτή η µεγάλη ευελιξία των νευρωνικών δικτύων είναι 

σηµαντικό πλεονέκτηµα αλλά εφόσον ο αριθµός των περιπτώσεων που είναι 

διαθέσιµες για εκπαίδευση είναι πολύ µικρός, τότε ο µεγάλος αριθµός των βαθµών 

ελευθερίας είναι δυνατό να προκαλέσει προβλήµατα. 

 Εφόσον δεν υπάρχουν αρκετά δεδοµένα, το νευρωνικό δίκτυο µπορεί να ‘µάθει’ τα 

δεδοµένα εκπαίδευσης αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα γενίκευσης και δεν θα 

εµφανίζει σωστά αποτελέσµατα όταν δοκιµάζεται µε τα δεδοµένα επαλήθευσης (test 

set).  

Υπάρχουν ορισµένοι πρακτικοί κανόνες για τον προσδιορισµό του πλήθους 

δεδοµένων που απαιτείται για την εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου. Ως 

ελάχιστος αριθµός θεωρείται σωστό να υπάρχει πλήθος δεδοµένων εκπαίδευσης 

τουλάχιστον δεκαπλάσιο από τον αριθµό των βαρών στο δίκτυο, καθώς και ένας 

αντίστοιχος αριθµός δεδοµένων επαλήθευσης. Μια τεχνική που χρησιµοποιείται για 

την αποφυγή του υπερβολικού ταιριάσµατος είναι το ‘cross-validating’ του 

νευρωνικού δικτύου από ένα σύνολο δεδοµένων επαλήθευσης κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης του. 

•  Ο δεύτερος κίνδυνος ονοµάζεται ‘overextrapolation’. Αφορά το να προσπαθήσει 

κάνεις να χρησιµοποιήσει ένα νευρωνικό δίκτυο σε στοιχεία εκτός της ‘περιοχής’ 

στην οποία έχει εκπαιδευτεί το δίκτυο, δηλαδή σε στοιχεία που είναι πολύ 

διαφορετικά από αυτά που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του δικτύου. Αυτός 

ο κίνδυνος είναι περισσότερο ορατός σε περίπτωση που ο χρόνος παίζει ρόλο στην 
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εκπαίδευση του δικτύου. Η εκπαίδευση και επαλήθευση του δικτύου µε ιστορικά 

στοιχεία δίχως να λαµβάνονται υπόψη για την εκπαίδευση παράγοντες που 

εξαρτώνται από το χρόνο οδηγεί σε µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα όταν το δίκτυο 

χρησιµοποιείται για µελλοντική πρόβλεψη. 

Γενικότερα, συνθήκες οι οποίες ευνοούν στη χρήση νευρωνικών δικτύων είναι: 

•  Υπάρχει ισχυρή αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταβλητών του προβλήµατος ή το 

πρόβληµα εµφανίζει άλλες µορφές µη γραµµικότητας. 

•  Υπάρχει ικανό πλήθος δεδοµένων τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την 

επαλήθευση του µοντέλου. 

•  Ορισµένες τιµές των δεδοµένων δεν είναι διαθέσιµες (missing values). Τα 

νευρωνικά δίκτυα µπορούν να προσαρµοστούν για να αντιµετωπίσουν τέτοιες 

περιπτώσεις ή άλλα προβλήµατα µε την ποιότητα των δεδοµένων 

•  Όταν ένα µοντέλο πρέπει να υλοποιηθεί σε µια εφαρµογή όπου η υπολογιστική 

αποτελεσµατικότητα και η ευκολία συντήρησης είναι σηµαντικές (η ανανέωση ενός 

νευρωνικού δικτύου περιλαµβάνει απλά επιπλέον εκπαίδευση). 

 

3.7. Εφαρµογές των νευρωνικών δικτύων 

 Η χρησιµότητα των νευρωνικών δικτύων αποδεικνύεται και από το πλήθος των 

εφαρµογών σε διαφορετικές επιστήµες όπου έχουν χρησιµοποιηθεί, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια. Οι εφαρµογές αυτές µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν την επιστήµη 

της ροµποτικής, όπου αφορούν τις δυνατότητες κίνησης και όρασης των ροµπότ, 

στην αναγνώριση προτύπων (π.χ. αναγνώριση υπογραφών), στο µάρκετινγκ για την 

αναγνώριση µοτίβων στη συµπεριφορά πελατών και πολλές άλλες. Μια ιδιαίτερα 

γνωστή εµπορική εφαρµογή όπου γίνεται χρήση νευρωνικών δικτύων είναι το 

PAPNET, σύστηµα το οποίο κάνει ανάλυση αποτελεσµάτων του τεστ Παπανικολάου. 

Το νευρωνικό δίκτυο που εµπεριέχεται στο σύστηµα λαµβάνει ως είσοδο µια 

ψηφιοποιηµένη εικόνα και αναγνωρίζει αν υπάρχει κάποια ανωµαλία ή όχι, 

επιταχύνοντας σε µεγάλο βαθµό την ανάλυση των αποτελεσµάτων του τεστ 

(Βλαχάβας κ.α., 2002). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εφαρµογές των νευρωνικών δικτύων 

στον τοµέα της χρηµατοοικονοµικής. Κυρίαρχη άποψη στους επιστήµονες της 

χρηµατοοικονοµικής είναι ότι οι µεταβολές των τιµών που δεν οφείλονται σε 

εξωτερικές επιρροές κυριαρχούνται από θόρυβο και µπορούν να µοντελοποιηθούν 
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από στοχαστικές διαδικασίες. Συνεπώς γίνεται προσπάθεια για κατανόηση της φύσης 

του θορύβου και για την ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης των αποτελεσµάτων του 

στις τιµές. Παρόλα αυτά είναι πιθανό ότι αυτές οι µεταβολές τιµών δεν µπορούν να 

αναπαρασταθούν µε γραµµικές σχέσεις. Εποµένως, είναι δυνατό να αναπαρασταθεί η 

δοµή των τιµών της αγοράς µε βάση πλήρως ή µερικώς στοχαστικά αλλά µη 

γραµµικά µοντέλα. Οι µη γραµµικές τεχνικές µοντελοποίησης αποτελούν αντικείµενο 

αυξανόµενου ενδιαφέροντος µε τα νευρωνικά δίκτυα να κατέχουν µια σηµαντική 

θέση (Refenes et al., 1995). Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν χρησιµοποιηθεί σε 

περιπτώσεις πραγµατοποίησης βραχυπρόθεσµης πρόβλεψης τιµών µετοχών σε τόσο 

σε ξένα χρηµατιστήρια (Skapura, 1996), (Qi and Maddala, 1999), αλλά και στο 

ελληνικό χρηµατιστήριο (Συριόπουλος, 1997). 
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4. Εφαρµογή της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης στην αγορά 

κεφαλαίου µε χρήση νευρωνικού δικτύου 

 

Out of chaos emerges pattern 

Ian Stewart, Does God play dice? 

 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει ανάλυση της εφαρµογής που πραγµατοποιήθηκε 

και η οποία αφορά στη βραχυπρόθεσµη πρόβλεψη του Γενικού ∆είκτη Τιµών του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε τη χρήση της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής 

Ιεράρχησης και νευρωνικών δικτύων. Συγκεκριµένα, µε βάση όλες τις διαθέσιµες 

πληροφορίες µέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2006, θα επιχειρήσουµε πρόβλεψη για τη 

µέση εβδοµαδιαία τιµή του Γενικού ∆είκτη τιµών κατά την εβδοµάδα 20-24 Μαρτίου 

2006. Αναφορικά µε τη χρήση νευρωνικών δικτύων σε συνδυασµό µε τη ∆ιαδικασία 

Αναλυτικής Ιεράρχησης συναντούµε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα ενός 

νευρωνικού δικτύου χρησιµοποιούνται ως είσοδοι στους πίνακες της ∆ιαδικασίας 

Αναλυτικής Ιεράρχησης σε εφαρµογή αξιολόγησης λογισµικού (Magoulas and 

Ghinea, 2001), είτε οι προτεραιότητες που προκύπτουν από τη ∆ιαδικασία 

Αναλυτικής Ιεράρχησης τροφοδοτούν ένα νευρωνικό δίκτυο σε εφαρµογή 

αξιολόγησης εναλλακτικών κατασκευαστικών τεχνικών (Chao and Skibniewski, 

2002).  

Στην παρούσα µελέτη η συνεργασία των δύο µεθόδων θα πραγµατοποιηθεί 

µέσω της ενσωµάτωσης ενός νευρωνικού δικτύου στο µοντέλο της ∆ιαδικασίας 

Αναλυτικής Ιεράρχησης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

 

4.2. Μεθοδολογία 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην κατασκευή της ιεραρχίας του 

µοντέλου καθώς και στο νευρωνικό δίκτυο που ενσωµατώθηκε στην ιεραρχία αυτή. 

 

4.2.1. Καθορισµός της ιεραρχίας  

Το πρώτο βήµα για την κατασκευή του µοντέλου, µε το οποίο θα 

πραγµατοποιήσουµε την πρόβλεψη είναι ο καθορισµός των παραγόντων που θα 
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λάβουµε υπόψη και η τοποθέτησή τους σε ιεραρχία σύµφωνα µε τις αρχές της 

∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης. Στην προσέγγιση µας για τους παράγοντες που 

θα ληφθούν υπόψη θεωρήσαµε χρήσιµο να χωρίσουµε τους παράγοντες αυτούς σε 

δύο κατηγορίες θεµελιώδεις και τεχνικούς, ανάλογα µε το είδος ανάλυσης από το 

οποίο προέρχονται. Η ανάλυση των συνθηκών που επηρεάζουν τις τιµές των µετοχών 

και η προσπάθεια για πραγµατοποίηση προβλέψεων στον τοµέα αυτό αποτελούν 

αντικείµενο µεγάλου ενδιαφέροντος. Οι δύο κυριότερες προσεγγίσεις για τη µελέτη 

των τιµών των µετοχών είναι η θεµελιώδης και η τεχνική ανάλυση.  

Η θεµελιώδης ανάλυση αφορά στη συλλογή και εξέταση οικονοµικών 

στοιχείων µιας εταιρείας προκειµένου να προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα για την 

παρούσα κατάσταση αλλά και τις προοπτικές της. Με βάση τα συµπεράσµατα αυτά 

αξιολογείται η πιθανή πορεία που θα διαγράψει η µετοχή της και λαµβάνεται 

απόφαση για την πραγµατοποίηση επένδυσης. Η µέθοδος αυτή θεωρείται 

περισσότερο ορθολογική, εφόσον προσπαθεί να λάβει υπόψη όλη τη γνωστή 

πληροφορία για µια εταιρεία, από την άλλη πλευρά όµως απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο για 

τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων καθώς και γνώσεις για την ανάλυσή 

τους. Η τεχνική ανάλυση αφορά στη χρήση ποσοτικών µοντέλων για τη µελέτη των 

τιµών των µετοχών µε στόχο την ανακάλυψη τάσεων και µοτίβων στην εξέλιξη της 

τιµής µιας µετοχής και µε βάση αυτές να γίνει πρόβλεψη για τη µελλοντική της αξία. 

Η µέθοδος αυτή µοιάζει καταρχήν λιγότερο αξιόπιστη, αφού δεν υπάρχουν σαφείς 

κανόνες για την κατασκευή ενός ποσοτικού µοντέλου και ο έλεγχος της αξιοπιστίας 

ενός τέτοιου µοντέλου γίνεται από την επαλήθευση των αποτελεσµάτων του µε τα 

πραγµατικά δεδοµένα. Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής αφορούν στη 

µεγαλύτερη ευκολία συλλογής των απαιτούµενων στοιχείων, εφόσον αυτά αφορούν 

συνήθως ιστορικές τιµές µιας µετοχής, καθώς και η γενικότητα που µπορεί να 

προσφέρει ένα ποσοτικό µοντέλο, αφού είναι δυνατό το ίδιο µοντέλο µε µικρές 

παραλλαγές να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές αναλύσεις. 

Με βάση τα παραπάνω ορίσαµε τέσσερις κατηγορίες θεµελιωδών 

παραγόντων: πολιτικούς, διεθνείς, οικονοµικούς και παράγοντες κεφαλαιαγοράς. 

Καθένας από αυτούς τους παράγοντες διακρίνεται σε υποπαράγοντες και 

συγκεκριµένα οι διεθνείς παράγοντες στην τιµή του πετρελαίου, το ύψος των 

επιτοκίων και το διεθνές πολιτικό κλίµα, οι πολιτικοί παράγοντες στο εσωτερικό 

πολιτικό κλίµα, οι οικονοµικοί παράγοντες σε προβλέψεις διεθνών οργανισµών και 

πληθωρισµό και τέλος οι παράγοντες κεφαλαιαγοράς σε συµµετοχή ξένων 
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επενδυτών, προβλέψεις διεθνών οργανισµών για το χρηµατιστήριο και αριθµός 

ενεργών κωδικών, ατόµων δηλαδή που επενδύουν την τρέχουσα περίοδο στο 

χρηµατιστήριο. Αναφορικά µε τους τεχνικούς παράγοντες του µοντέλου, αυτοί θα 

αφορούν την πρόβλεψη ενός νευρωνικού δικτύου για την τιµή του Γενικού ∆είκτη 

Τιµών του Χρηµατιστηρίου. Στη συνέχεια θα δοθεί αναλυτική περιγραφή του 

νευρωνικού δικτύου. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης, εκτός από 

τους παράγοντες θα πρέπει να καθοριστούν και εναλλακτικές επιλογές. Στη 

συγκεκριµένη µελέτη θεωρήσαµε καταλληλότερο να καθορίσουµε διαστήµατα τιµών 

στα οποία είναι δυνατό να βρεθεί ο Γενικός ∆είκτης Τιµών µετά από την εξεταζόµενη 

περίοδο των πέντε εβδοµάδων. Τα διαστήµατα αυτά καθορίστηκαν ως εξής: 

•  Μικρή πτώση, που αναφέρεται σε πτώση του ∆είκτη από 2% έως 5%. 

•  Σταθεροποίηση, δηλαδή µεταβολή του ∆είκτη κατά +/-2% από την τιµή του στην 

αρχή της εξεταζόµενης περιόδου. 

•  Μικρή άνοδος, από 2% έως 5% (σε αντιστοιχία µε τη µικρή πτώση) 

•  Σηµαντική άνοδος, της τάξης του 5%-10% και τέλος 

•  Μεγάλη άνοδος, δηλαδή αύξηση µεγαλύτερη του 10% 

 

 Παρατηρεί κανείς πως τα διαστήµατα που καθορίστηκαν δεν παρουσιάζουν 

συµµετρία και συγκεκριµένα κλίνουν περισσότερο προς την άνοδο του ∆είκτη. Η 

απόφασή µας αυτή επηρεάστηκε από τις ισχυρά ανοδικές τάσεις που επικρατούσαν 

στο ελληνικό χρηµατιστήριο την περίοδο που καταρτίζαµε το παραπάνω µοντέλο.  

Έχοντας ορίσει τους παράγοντες και τις εναλλακτικές επιλογές παρουσιάζουµε στην 

επόµενη εικόνα την ιεραρχία του µοντέλου: 
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Βραχυπρόθεσµη πρόβλεψη
 τιµής Γενικού ∆είκτη

Θεµελιώδεις παράγοντες Τεχνικοί παράγοντες

Πολιτικοί

Πρόβλεψη νευρωνικού
δικτύου

∆ιεθνείς Οικονοµικοί Παράγοντες
 κεφαλαιαγοράς

Τιµή πετρελαίου Ύψος επιτοκίων

Πληθωρισµός

Συµµετοχή ξένων
επενδυτών

Προβλέψεις διεθνών
οργανισµών

Προβλέψεις διεθνών
οργανισµών 

Αριθµός ενεργών
κωδικών

Μικρή πτώση
2% - 5%

Σταθεροποίηση
+/-2%

Μικρή άνοδος
2% - 5%

Σηµαντική άνοδος
5% - 10%

Μεγάλη άνοδος
>10%

Εσωτερικό
πολιτικό 
κλίµα

∆ιεθνές πολιτικό
κλίµα 

 

Εικόνα 4.1. Η ιεραρχία 

 

4.2.2. Το νευρωνικό δίκτυο 

Προκειµένου να κατασκευάσουµε το νευρωνικό δίκτυο, θα πρέπει αρχικά να 

ορίσουµε τις µεταβλητές εισόδου, δηλαδή τα στοιχεία µε τα οποία θα 

τροφοδοτήσουµε το δίκτυο και µε βάση τα οποία το δίκτυο θα πραγµατοποιήσει την 

πρόβλεψη. Οι µεταβλητές τις οποίες χρησιµοποιήσαµε αναφέρονται στην εργασία 

των (Fishman et al., 1991). Στην εργασία τους αυτή, οι συγγραφείς πραγµατοποιούν 

βραχυπρόθεσµη πρόβλεψη για το δείκτη S&P 500 µε τη χρήση νευρωνικού δικτύου. 

Αναλυτικά οι µεταβλητές εισόδου που χρησιµοποιήσαµε για το νευρωνικό δίκτυο 

είναι: 

Α. Ο δείκτης Μέσης Κατεύθυνσης Κίνησης (Average Directional Movement, ADX), ο 

οποίος ελέγχει την ύπαρξη τάσης σε µια αγορά. Η διαδικασία υπολογισµού του είναι 

ιδιαίτερα σύνθετη και θα περιγραφεί µε όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο. Αρχικά 

συγκρίνονται οι υψηλότερες και χαµηλότερες τιµές κάθε διακριτής περιόδου µε τις 

αντίστοιχες της προηγούµενης περιόδου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε 

πως στην παρούσα µελέτη κάθε διακριτή περίοδος αναφέρεται σε µια εβδοµάδα, 

εφόσον θα χρησιµοποιήσουµε ως βάση µέσες εβδοµαδιαίες τιµές και όχι ηµερήσιες. 

Συνεπώς αναφερόµενοι στην  υψηλότερη ή χαµηλότερη τιµή µιας διακριτής 

περιόδου, θα εννοούµε την υψηλότερη ή χαµηλότερη ηµερήσια τιµή του Γενικού 
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∆είκτη Τιµών µέσα σε µια εβδοµάδα. Οι διαφορές ανάµεσα στις υψηλότερες και 

χαµηλότερες τιµές δύο διαδοχικών περιόδων αποθηκεύονται στις µεταβλητές 

Κατεύθυνσης Κίνησης (Directional Movement) +DM και –DM, ανάλογα µε το 

πρόσηµο της διαφοράς. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης µεταβολής True Range 

(TR), ο οποίος ισούται µε τη µεγαλύτερη τιµή από: 

1) Τη διαφορά ανάµεσα στη υψηλότερη και χαµηλότερη τιµή µιας διακριτής 

περιόδου 

2) Τη διαφορά ανάµεσα στην υψηλότερη τιµή της τρέχουσας περιόδου και την 

τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης και 

3) Τη διαφορά ανάµεσα στη χαµηλότερη τιµή της τρέχουσας περιόδου και την 

τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης. 

 Οι µεταβλητές +DM, -DM και TR, θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό ενός 

∆είκτη Κατεύθυνσης (Directional Indicator, DI), ο οποίος για περίοδο n ηµερών 

ορίζεται µε τους εξής τύπους: 
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 Ο δείκτης DI παίρνει θετικό ή αρνητικό πρόσηµο ανάλογα µε τους δείκτες +DM 

και –DM. Εφόσον ο δείκτης αυτός υπολογιστεί για µια περίοδο, στη συνέχεια µπορεί 

να υπολογίζεται για κάθε περίοδο σύµφωνα µε τον αναδροµικό τύπο: 

                                    
1

( ) ( 1) ( )n n

n
X t X t X t

n

−
= − +                                                  (4.3) 

όπου η µεταβλητή X  αναπαριστά οποιοδήποτε δείκτη. 

Το επόµενο βήµα για τον υπολογισµό του δείκτη ADX είναι ο υπολογισµός 

του δείκτη DMI που εκφράζει το µέγεθος της τάσης σε κλίµακα 0 έως 100. Ο δείκτης 

αυτός υπολογίζεται από τον τύπο: 
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Τέλος ο δείκτης ADX υπολογίζεται ως κινητός µέσος n περιόδων του δείκτη 

DMI. Εφόσον έχουν υπολογιστεί οι n πρώτες τιµές του δείκτη ADX, η τιµή του για 

κάθε επόµενη περίοδο θα δίνεται από τον παραπάνω αναδροµικό τύπο (4.3).  

 

Β. Μια στοχαστική µεταβλητή (έστω A ), η οποία χρησιµοποιείται για να προβλέψει 

πότε είναι πιθανό να συµβεί αλλαγή στην πορεία της αγοράς, δηλαδή πτώση ενώ η 

αγορά κινείται ανοδικά ή το αντίστροφο. Η µεταβλητή αυτή αξιοποιεί ένα σύνηθες 

φαινόµενο των αγορών κεφαλαίου σύµφωνα µε το οποίο ένα (προσωρινό) άνω 

φράγµα στην τιµή µιας µετοχής αναµένεται όταν οι τιµές κλεισίµατός της για µια 

χρονική περίοδο τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από την υψηλότερη τιµή της. Το 

αντίστροφο συµβαίνει για ένα (προσωρινό) κάτω φράγµα. Ο τρόπος µε τον οποίο η 

µεταβλητή ανιχνεύει τέτοιες τάσεις είναι µε το να συγκρίνει την τρέχουσα τιµή 

κλεισίµατος της µετοχής µε την υψηλότερη και τη χαµηλότερη τιµή της για µια 

συγκεκριµένη περίοδο, σύµφωνα µε τον τύπο: 
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                                               (4.5) 

όπου µε A  συµβολίζουµε τη στοχαστική µεταβλητή, ( )C t  είναι η τρέχουσα τιµή 

κλεισίµατος, ( )nLOW t  είναι η χαµηλότερη τιµή για µια περίοδο n  ηµερών και 

( )nHIGH t  η υψηλότερη τιµή για µια περίοδο n  ηµερών. 

 

Γ. Μια στοχαστική µεταβλητή (έστω B ), η οποία αποτελεί έναν κινητό µέσω τριών 

χρονικών περιόδων της µεταβλητής A , και υπολογίζεται από τον τύπο: 
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Η µεταβλητή αυτή θεωρείται ότι έχει το πλεονέκτηµα να επηρεάζεται σε 

µικρότερο βαθµό από την A  σε παροδικές διακυµάνσεις των δεδοµένων εισόδου. 

 

∆. Ο Κινητός Μέσος Σύγκλισης – Απόκλισης (Moving Average Convergence 

Divergence, MACD),  ο οποίος ανιχνεύει επίσης την ύπαρξη τάσης στις τιµές µιας 

µετοχής. Ο υπολογισµός του προϋποθέτει τη δηµιουργία δύο κινητών µέσων 

εκθετικής εξοµάλυνσης, που ανταποκρίνονται σε χρονικές περιόδους καθοριζόµενες 
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από τον χρήστη. Ο αναδροµικός τύπος για τον υπολογισµό των µέσων αυτών είναι ο 

εξής: 

                                         ( ) ( ) (1 ) ( 1)Y t ax t a Y t= + − −                                               (4.7) 

Όπου, µε ( )Y t συµβολίζεται η τιµή του κινητού µέσου τη χρονική στιγµή t , µε 

( 1)Y t − η τιµή του την προηγούµενη χρονική στιγµή, µε a  η σταθερά της 

εξοµάλυνσης και µε ( )x t  η τιµή της µεταβλητής x  της οποίας η Y αποτελεί τον 

κινητό µέσο, για τη χρονική στιγµή t . Στην περίπτωση που εξετάζουµε η µεταβλητή 

x  αναφέρεται στις µέσες εβδοµαδιαίες τιµές του Γενικού ∆είκτη Τιµών του 

χρηµατιστηρίου. Η τιµή της σταθερής εξοµάλυνσης  a , εξαρτάται από τον αριθµό 

των χρονικών περιόδων n  για τις οποίες υπολογίζεται ο κινητός µέσος και δίνεται 

από τον τύπο: 

                                                         
2

1
a

n
=

+
                                                           (4.8) 

Έχοντας υπολογίσει τη διαφορά των δύο κινητών µέσων (έστω D ), 

σχηµατίζουµε µια νέα µεταβλητή η οποία αποτελεί έναν κινητό µέσο εκθετικής 

εξοµάλυνσης της διαφοράς αυτής. Ο νέος αυτός µέσος (έστω E ) ονοµάζεται γραµµή 

σήµατος (signal line).Η τελική τιµή που θα θέσουµε ως είσοδο στο νευρωνικό δίκτυο 

είναι η διαφορά D E− , η οποία ονοµάζεται και τιµή ιστογράµµατος (histogram value) 

του δείκτη MACD. 

 

Ε. Η πιο πρόσφατη µέση εβδοµαδιαία τιµή του Γενικού ∆είκτη Τιµών. 

 

ΣΤ. Η διαφορά της πιο πρόσφατης µέσης εβδοµαδιαίας τιµής του Γενικού ∆είκτη 

Τιµών από τη µέση εβδοµαδιαία τιµή του πέντε εβδοµάδες πιο πριν. Η επιλογή του 

συγκεκριµένου διαστήµατος σχετίζεται µε το ότι η πρόβλεψή µας θα αφορά την τιµή 

του Γενικού ∆είκτη σε διάστηµα πέντε εβδοµάδων στο µέλλον.  

Αναφορικά µε τις µεταβλητές εισόδου, θα πρέπει να αναφέρουµε πως οι τιµές 

τους κανονικοποιήθηκαν έτσι ώστε να βρίσκονται στο διάστηµα [0,1] σύµφωνα µε 

τον τύπο: 
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Όπου ix  είναι µια τυχαία τιµή της µεταβλητής x , min( )iX  η ελάχιστη τιµή της 

µεταβλητής και max( )iX  η µέγιστη τιµή της µεταβλητής. Οι κανονικοποιηµένες 
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τιµές των µεταβλητών είναι αυτές που θα χρησιµοποιήσουµε ως εισόδους στο 

νευρωνικό δίκτυο. 

 

Έχοντας αναλύσει µε λεπτοµέρεια τις µεταβλητές εισόδου, θα αναφερθούµε 

στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του νευρωνικού δικτύου. 

Αναφορικά µε την τοπολογία του νευρωνικού δικτύου, δηλαδή το αριθµό των 

επιπέδων και των νευρώνων σε κάθε επίπεδο, έπειτα από µια σειρά δοκιµών 

καταλήξαµε στο να προσοµοιώσουµε δίκτυα µε δύο κρυφά επίπεδα νευρώνων. Ο 

λόγος είναι ότι τα κρυφά επίπεδα συµβάλλουν στην ανίχνευση τυχόν τάσεων στις 

µεταβολές των τιµών ιδιαίτερα όταν η χρονοσειρά που αντιµετωπίζουµε είναι τόσο 

σύνθετη όσο αυτή ενός Γενικού ∆είκτη Τιµών του χρηµατιστηρίου. Ο αριθµός των 

δικτύων που προσοµοιώσαµε ήταν ιδιαίτερα µεγάλος και σε επόµενη ενότητα θα 

δώσουµε στοιχεία για τις προσοµοιώσεις αυτές. Όσον αφορά τις µεθόδους 

εκπαίδευσης του δικτύου µετά από δοκιµές καταλήξαµε στη µέθοδο gradient descent, 

εφόσον παρουσίαζε καλύτερα αποτελέσµατα συγκριτικά µε άλλες διαθέσιµες 

µεθόδους. Οι συναρτήσεις ενεργοποίησης που επιλέξαµε είναι η σιγµοειδής για τα 

δύο κρυφά επίπεδα, για καλύτερο χειρισµό των µη γραµµικών σχέσεων από το 

δίκτυο, και η γραµµική για το επίπεδο εξόδου. Τέλος, όλες οι προσοµοιώσεις που 

αφορούσαν νευρωνικά δίκτυα πραγµατοποιήθηκαν µε το λογισµικό Neural Network 

Toolbox (έκδοση 4) του Matlab.  

 

 

4.3. Πραγµατοποίηση συγκρίσεων 

Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουµε τη διαδικασία συµπλήρωσης των 

πινάκων συγκρίσεων της ιεραρχίας, τις βαρύτητες που προκύπτουν για κάθε 

παράγοντα καθώς και τα αποτελέσµατα από τις προσοµοιώσεις των διαφόρων 

νευρωνικών δικτύων που εξετάσαµε. 

 

4.3.1. Συγκρίσεις θεµελιωδών παραγόντων 

Έχοντας κατασκευάσει την ιεραρχία του προβλήµατος που εξετάζουµε, το 

επόµενο βήµα, σύµφωνα µε τη θεωρία της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής ιεράρχησης είναι 

η σύγκριση των παραγόντων της ιεραρχίας έτσι ώστε να αποδοθεί σε καθέναν από 

αυτούς η αντίστοιχη βαρύτητα. Οι βαρύτητες των παραγόντων θα υπολογιστούν µε 
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τη βοήθεια του λογισµικού Expert Choice. Οι συγκρίσεις που θα πραγµατοποιήσουµε 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη ανήκουν οι συγκρίσεις των παραγόντων 

της ιεραρχίας µεταξύ τους και στη δεύτερη οι συγκρίσεις των εναλλακτικών επιλογών 

που προτείνονται αναφορικά µε κάθε έναν από τους παράγοντες της ιεραρχίας. 

Ειδικότερα για τη δεύτερη κατηγορία συγκρίσεων, θα βασιστούµε όσο το δυνατό 

περισσότερο σε ποσοτικά στοιχεία προκειµένου τα αποτελέσµατα να είναι συνεπή και 

αξιόπιστα. 

Η πρώτη σύγκριση σύµφωνα µε την ιεραρχία αφορά τους θεµελιώδεις 

παράγοντες σε σχέση µε τους τεχνικούς. ∆ίχως να παραθέσουµε το σχετικό πίνακα, 

αποφασίσαµε να αποδώσουµε ίση βαρύτητα στις δύο κατηγορίες παραγόντων, έτσι 

ώστε στο µοντέλο µας η θεµελιώδης και η τεχνική ανάλυση να λαµβάνονται υπόψη 

στον ίδιο βαθµό. Ακολούθως, θα συγκρίνουµε τις τέσσερις κατηγορίες θεµελιωδών 

παραγόντων µεταξύ τους. Από τους παράγοντες αυτούς περισσότερο σηµαντικούς 

θεωρήσαµε τους παράγοντες κεφαλαιαγοράς, εφόσον επηρεάζουν το χρηµατιστήριο 

µε πιο άµεσο τρόπο από ότι οι υπόλοιποι. Στη συνέχεια κατατάξαµε τους 

οικονοµικούς παράγοντες η φύση των οποίων βρίσκεται πιο κοντά στη λογική και τη 

λειτουργία του χρηµατιστηρίου. Ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόµησης θα 

έχουµε τους διεθνείς παράγοντες που επηρεάζουν µε πιο έµµεσο τρόπο το 

χρηµατιστήριο και τέλος τους πολιτικούς παράγοντες. Ο πίνακας συγκρίσεων που 

καταρτίσαµε ακολουθώντας τους κανόνες της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης 

θα έχει ως εξής: 

Θεµελιώδεις 

παράγοντες 

Πολιτικοί ∆ιεθνείς Οικονοµικοί Παράγοντες 

κεφαλαιαγοράς 

Πολιτικοί 1 1/2 1/3 1/6 

∆ιεθνείς 2 1 1 1/3 

Οικονοµικοί 3 1 1 1/2 

Παράγοντες 

κεφαλαιαγοράς 

6 3 2 1 

Πίνακας 4.1. 
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Οι αντίστοιχες βαρύτητες που προκύπτουν για τους παράγοντες αυτούς είναι: 

Πολιτικοί 0.084 

∆ιεθνείς 0.186 

Οικονοµικοί 0.228 

Παράγοντες κεφαλαιαγοράς 0.502 

Πίνακας 4.2. 

 

Στη συνέχεια συγκρίνουµε τους διεθνείς παράγοντες της ιεραρχίας µεταξύ 

τους αποδίδοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στην τιµή του πετρελαίου. Ο λόγος είναι πως 

την περίοδο που πραγµατοποιούσαµε τη µελέτη αυτή, οι υψηλές τιµές του πετρελαίου 

στην παγκόσµια αγορά αποτελούσαν κυρίαρχο ζήτηµα της επικαιρότητας και 

συνεπώς είναι φυσιολογικό το συµπέρασµα πως αντίστοιχα σηµαντική θα είναι και η 

επίδρασή τους στην κεφαλαιαγορά. Στη συνέχεια κατατάξαµε το διεθνές πολιτικό 

κλίµα και τέλος το ύψος των επιτοκίων. Ειδικότερα για τα επιτόκια, η κρίση µας 

επηρεάστηκε από τη γνωστοποίηση της επικείµενης αύξησής τους στις αρχές 

Μαρτίου, πριν ακόµη από την είσοδο του καινούργιου έτους. Θεωρήσαµε λοιπόν 

πως, αν και ιδιαίτερα σηµαντικό ως γεγονός, η αύξηση των επιτοκίων όταν θα 

πραγµατοποιούνταν δεν θα επηρέαζε σε µεγάλο βαθµό την αγορά, εφόσον το γεγονός 

αυτό ήταν γνωστό πολύ καιρό πριν και η επίδραση του στην αγορά ήταν λογικό να 

συντελεστεί µε τη γνωστοποίηση της πρόθεσης για πραγµατοποίησή του. Με βάση 

τις απόψεις αυτές ο πίνακας συγκρίσεων θα είναι: 

∆ιεθνείς Τιµή πετρελαίου ∆ιεθνές πολιτικό 

κλίµα 

Ύψος επιτοκίων 

Τιµή πετρελαίου 1 3 6 

∆ιεθνές πολιτικό 

κλίµα 

1/3 1 2 

Ύψος επιτοκίων 1/6 1/2 1 

Πίνακας 4.3. 
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Οι αντίστοιχες βαρύτητες για κάθε στοιχείο δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Τιµή πετρελαίου 0.667 

∆ιεθνές πολιτικό κλίµα 0.222 

Ύψος επιτοκίων 0.111 

Πίνακας 4.4. 

 

Οι οικονοµικοί παράγοντες που λάβαµε υπόψη στην ιεραρχία του 

προβλήµατος ήταν οι προβλέψεις διεθνών οργανισµών για την ελληνική οικονοµία 

και η πορεία του πληθωρισµού. Μεγαλύτερη επίδραση στο χρηµατιστήριο 

θεωρήσαµε πως έχουν οι προβλέψεις των διεθνών οργανισµών, εφόσον η 

γνωστοποίηση τέτοιων προβλέψεων επηρεάζει το επενδυτικό κλίµα στη χώρα, ενώ η 

πορεία του πληθωρισµού, τουλάχιστον στο διάστηµα που πραγµατοποιούσαµε την 

έρευνα, ήταν οµαλή χωρίς απροσδόκητες µεταβολές. Συνεπώς καταλήξαµε στον 

παρακάτω πίνακα συγκρίσεων: 

Οικονοµικοί παράγοντες Προβλέψεις διεθνών 

οργανισµών 

Πληθωρισµός 

Προβλέψεις διεθνών 

οργανισµών 

1 4 

Πληθωρισµός ¼ 1 

Πίνακας 4.5. 

 

Από τον πίνακα προκύπτουν οι εξής βαρύτητες: 

Προβλέψεις διεθνών οργανισµών 0.8 

Πληθωρισµός 0.2 

Πίνακας 4.6. 

Ο τελευταίος πίνακας που αφορά σύγκριση των παραγόντων της ιεραρχίας 

µεταξύ τους είναι ο πίνακας των παραγόντων της κεφαλαιαγοράς. Από αυτούς η 

συµµετοχή των ξένων επενδυτών είναι ασφαλώς ο πιο σηµαντικός, εφόσον η εισροή 

ξένων κεφαλαίων από τα τέλη του 2005, η οποία συνεχίστηκε και στις αρχές του 

2006 έδωσε ώθηση στο χρηµατιστήριο, το οποίο πραγµατοποίησε σηµαντική άνοδο 

στο διάστηµα αυτό. Γενικότερα, η αύξηση του µεριδίου των ξένων επενδυτών στο 

ελληνικό χρηµατιστήριο (το µερίδιο αυτό έχει ξεπεράσει πια το 40%) καθιστά το 

ελληνικό χρηµατιστήριο περισσότερο εξαρτηµένο από τις συνθήκες που επικρατούν 



Εφαρµογή της AHP µε χρήση νευρωνικού δικτύου 

 50 

στη διεθνή αγορά. Οι παράγοντες που αφορούν τις προβλέψεις των διεθνών 

οργανισµών για το ελληνικό χρηµατιστήριο καθώς και τον αριθµό των ενεργών 

κωδικών, δηλαδή των ενεργών επενδυτών, θεωρήθηκαν περίπου ίσης βαρύτητας. Ο 

πίνακας συγκρίσεων για τους παράγοντες αυτούς είναι: 

Παράγοντες 

κεφαλαιαγοράς 

Συµµετοχή ξένων 

επενδυτών 

Προβλέψεις 

διεθνών 

οργανισµών 

Αριθµός ενεργών 

κωδικών 

Συµµετοχή ξένων 

επενδυτών 

1 3 4 

Προβλέψεις 

διεθνών 

οργανισµών 

1/3 1 1 

Αριθµός ενεργών 

κωδικών 

1/4 1 1 

Πίνακας 4.7. 

 

Οι αντίστοιχες βαρύτητες προκύπτουν ως εξής: 

Συµµετοχή ξένων επενδυτών 0.634 

Προβλέψεις διεθνών οργανισµών 0.192 

Αριθµός ενεργών κωδικών 0.174 

Πίνακας 4.8. 

 

Ακολουθεί η δεύτερη κατηγορία συγκρίσεων, που αφορά τη σύγκριση των 

εναλλακτικών επιλογών µε βάση τους παράγοντες της ιεραρχίας. 

Όσον αφορά το εσωτερικό πολιτικό κλίµα, οι κρίσεις µας βασίστηκαν στα 

εξής στοιχεία: 

•  Στο δείκτη πολιτικού ρίσκου που δηµοσιεύει το Economist Intelligent Unit, ο 

οποίος αφορά διαφορετικές πτυχές της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης όπως η 

ασφάλεια, η κυβερνητική αποτελεσµατικότητα, πολιτική σταθερότητα, το ρίσκο 

αναφορικά µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον και άλλες. Σύµφωνα µε τον δείκτη 

αυτό, η συνολική βαθµολόγηση της Ελλάδας παραµένει σταθερή σε σχέση µε το 

προηγούµενο εξάµηνο.  
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να κάνουµε την εξής παρατήρηση: το διάστηµα για το 

οποίο επιθυµούµε να πραγµατοποιήσουµε πρόβλεψη είναι πέντε εβδοµάδες, ενώ 

πολλοί από τους οικονοµικούς δείκτες που δηµοσιεύονται αφορούν µεγαλύτερες 

χρονικές περιόδους. Για το λόγο αυτό καταβάλλαµε προσπάθεια τα στοιχεία που 

συλλέξαµε και χρησιµοποιούµε για τη διαµόρφωση της πρόβλεψής µας να είναι όσο 

το δυνατό πιο πρόσφατα έτσι ώστε να µπορούµε να θεωρήσουµε πως η ανακοίνωσή 

τους µπορεί να επηρεάσει βραχυχρόνια την αγορά και συνεπώς να έχουµε τη 

δυνατότητα να τα λάβουµε υπόψη µας. 

•  Στην έκθεση του οργανισµού Heritage Foundation, ο οποίος βαθµολογεί σε ετήσια 

βάση την Ελλάδα σε τοµείς όπως το εµπόριο, η δηµοσιονοµική κατάσταση, οι ξένες 

επενδύσεις και η νοµοθεσία. Η συνολική βαθµολογία της χώρας σύµφωνα µε τον 

οργανισµό είναι ακριβώς η ίδια σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η σταθεροποίηση και ίσως η µικρή πτώση µοιάζουν 

οι πιθανότερες επιλογές για τον αντίστοιχο πίνακα συγκρίσεων, ο οποίος προκύπτει 

ως εξής: 

Εσωτερικό 

πολιτικό 

κλίµα 

Μικρή 

πτώση 

2% - 5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 1/2 2 4 7 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

2 1 4 6 8 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

½ ¼ 1 2 3 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -

10% 

¼ 1/6 ½ 1 2 

Μεγάλη 

άνοδος >10% 

1/7 1/8 1/3 1/2 1 

Πίνακας 4.9. 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτουν οι παρακάτω βαρύτητες για κάθε εναλλακτική 

επιλογή: 
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Μικρή πτώση 2% - 5% 0.276 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.470 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.134 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.075 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.045 

Πίνακας 4.10. 

 

 Επόµενος παράγοντας που µελετούµε είναι η τιµή του πετρελαίου. Η πρόσφατη 

πετρελαϊκή κρίση είχε σαφές αντίκτυπο στις κεφαλαιαγορές σε παγκόσµιο επίπεδο, 

ενώ για τη µελλοντική τάση των τιµών, το Financial Forecast Center προέβλεψε ότι 

θα έχουµε µια περαιτέρω αύξηση της τιµής του πετρελαίου για το µήνα Μάρτιο (ο 

οποίος συµπίπτει µε το διάστηµα της πρόβλεψής µας). Εφόσον προερχόµαστε από 

µια περίοδο συνεχών αυξήσεων, πιθανότατα η µικρή αύξηση που αναµένεται το 

Μάρτιο να µην επηρεάσει αρνητικά την πορεία του χρηµατιστηρίου, συνεπώς η 

σταθεροποίηση µοιάζει ως πιθανότερη εναλλακτική επιλογή. Ο πίνακας συγκρίσεων 

προκύπτει ως εξής: 

Τιµή 

πετρελαίου 

Μικρή 

πτώση 

2% - 5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 1/4 1/3 2 4 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

4 1 1 5 7 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

2 1 1 5 7 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -

10% 

½ 1/5 1/5 1 2 

Μεγάλη 

άνοδος >10% 

1/4 1/7 1/7 1/2 1 

Πίνακας 4.11. 
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Συνεπώς, µε βάση την τιµή του πετρελαίου οι βαρύτητες των εναλλακτικών επιλογών 

θα είναι: 

Μικρή πτώση 2% - 5% 0.141 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.448 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.293 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.075 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.044 

Πίνακας 4.12. 

 

 Επόµενος παράγοντας που µελετούµε είναι το διεθνές πολιτικό κλίµα. Οι 

οργανισµοί AON και Oxford Analysis δηµοσίευσαν ένα παγκόσµιο χάρτη ρίσκου για 

το 2006. Στο χάρτη αυτό καταρχήν αναφέρονται οι σηµαντικότερες απειλές 

παγκοσµίως για το τρέχον έτος και ως τέτοιες αναγνωρίζονται µια µεγάλη αύξηση 

των τιµών του πετρελαίου, η έξαρση της γρίπης των πτηνών καθώς και πιθανό 

τροµοκρατικό χτύπηµα. Επίσης, στον παγκόσµιο αυτό χάρτη αναφέρεται για κάθε 

χώρα το ρίσκο που παρουσιάζει αναφορικά µε τοµείς όπως η οικονοµία, το εµπόριο, 

η πιθανότητα πολέµου και η τροµοκρατία. Τα συµπεράσµατα για την Ελλάδα είναι 

ιδιαίτερα θετικά, αφού για το τρέχον έτος θεωρείται περιοχή χαµηλού κινδύνου για 

κάθε έναν από τους εξεταζόµενους παράγοντες. Επίσης, το άµεσο περιβάλλον σε 

οικονοµικό επίπεδο, δηλαδή οι χώρες που αποτελούν την ευρωζώνη, θεωρούνται 

σύµφωνα µε τη µελέτη επίσης περιοχές χαµηλού ρίσκου, συνεπώς θετικό είναι και το 

κλίµα που διαµορφώνεται για τις αντίστοιχες κεφαλαιαγορές. Ο πίνακας συγκρίσεων 

του παράγοντα αυτού θα είναι: 
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∆ιεθνές 

πολιτικό 

κλίµα 

Μικρή 

πτώση 

2% - 5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 1/2 1/4 1/5 1/3 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

2 1 1/2 1/3 1 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

4 2 1 1 2 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -

10% 

5 3 1 1 2 

Μεγάλη 

άνοδος >10% 

3 1 1/2 1/2 1 

Πίνακας 4.13. 

 

Οι βαρύτητες για τις εναλλακτικές επιλογές είναι: 

Μικρή πτώση 2% - 5% 0.066 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.138 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.297 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.338 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.162 

Πίνακας 4.14. 

 

 Ο τελευταίος από τους διεθνείς παράγοντες που λάβαµε υπόψη είναι το ύψος των 

επιτοκίων. Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, είναι αναµενόµενη µια αύξηση των επιτοκίων 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από 2.25% σε 2.5%. Η αύξηση αυτή 

σύµφωνα µε τα όσα γράφονται στον οικονοµικό τύπο αναµένεται να 

πραγµατοποιηθεί το Μάρτιο, δηλαδή κατά το διάστηµα που εξετάζουµε στη µελέτη 

µας για να πραγµατοποιήσουµε την πρόβλεψη. Πάντως, είναι λογικό η επίσηµη 

ανακοίνωση της αύξησης των επιτοκίων το Μάρτιο, εφόσον αυτή ανακοινωθεί, να 

µην έχει τελικά µεγάλη επίδραση στην αγορά, εφόσον είναι αναµενόµενη και η όποια 

επίδρασή της θα πρέπει να έχει ήδη ενσωµατωθεί στις τιµές του χρηµατιστηρίου. Οι 
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κρίσεις µας σε σχέση µε τον παράγοντα αυτό οδηγούν κατά κύριο λόγο σε 

σταθεροποίηση, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα συγκρίσεων: 

Ύψος 

επιτοκίων 

Μικρή 

πτώση 

2% - 5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 1/4 1/2 1 2 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

4 1 2 4 7 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

2 ½ 1 2 4 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -

10% 

1 ¼ ½ 1 2 

Μεγάλη 

άνοδος >10% 

1/2 1/7 ¼ 1/2 1 

Πίνακας 4.15. 

 

Οι αντίστοιχες βαρύτητες για τον πίνακα αυτό προκύπτουν: 

Μικρή πτώση 2% - 5% 0.119 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.463 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.238 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.119 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.061 

Πίνακας 4.16. 

 

 Ακολούθως εξετάζουµε τους οικονοµικούς παράγοντες, µε πρώτο από αυτούς τις 

προβλέψεις διεθνών οργανισµών για την ελληνική οικονοµία. Για τον παράγοντα 

αυτό τα ποσοτικά στοιχεία που συγκεντρώσαµε αφορούσαν: 

•  Την έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, η οποία αναφέρει ότι ο ρυθµός 

ανάπτυξης του ΑΕΠ θα παραµείνει υψηλός, για τα επίπεδα της ευρωζώνης, για το 

2006 (3.3%), χαµηλότερος πάντως από το 2005 και σαφώς χαµηλότερος από την 
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πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνησης (3.8%). Επίσης, προβλέπεται αύξηση της 

εγχώριας ζήτησης αλλά και διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα (10%). 

• Την έκθεση του οργανισµού Moody’s για την ελληνική οικονοµία, σύµφωνα µε την 

οποία ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα κυµανθεί στο 3.4% για το 2006.  

Από τις εκτιµήσεις αυτές οδηγούµαστε σε σταθεροποιητικές και ίσως ελαφρά 

ανοδικές τάσεις για το ελληνικό χρηµατιστήριο, οι οποίες εκφράζονται ποσοτικά 

στον επόµενο πίνακα: 

Προβλέψεις 

διεθνών 

οργανισµών 

(οικονοµία) 

Μικρή 

πτώση 

2% - 5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 1/4 1/2 2 5 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

4 1 2 4 7 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

2 2 1 2 4 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -

10% 

½ ½ ½ 1 2 

Μεγάλη 

άνοδος >10% 

1/5 1/5 1/4 1/2 1 

Πίνακας 4.17. 

 

Υπολογίζοντας τις βαρύτητες που προκύπτουν καταλήγουµε στα εξής: 

Μικρή πτώση 2% - 5% 0.165 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.454 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.232 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.100 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.050 

Πίνακας 4.18. 
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 Επόµενος παράγοντας προς εξέταση είναι ο πληθωρισµός, για τον οποίο λήφθηκε 

υπόψη η έκθεση του Economist Intelligence Unit, σύµφωνα µε την οποία το 2006 ο 

πληθωρισµός θα υποχωρήσει στο 3.3%, παραµένοντας όµως πάνω από το όριο του 

3% που ορίζει το σύµφωνο σταθερότητας της ευρωζώνης, γεγονός που πιθανότατα να 

διατηρήσει τη χώρα µας υπό καθεστώς δηµοσιονοµικής επιτήρησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίδραση από την ανακοίνωση αυτής της µελέτης είναι λογικό 

σε βραχυχρόνιο επίπεδο να προκαλέσει επιφύλαξη στην κεφαλαιαγορά. Ο πίνακας 

συγκρίσεων που καταρτίσαµε για τον παράγοντα αυτό έχει ως εξής: 

Πληθωρισµός Μικρή 

πτώση 

2% - 5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 1/2 3 6 8 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

2 1 4 7 9 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

1/3 ¼ 1 2 3 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -

10% 

1/6 1/7 ½ 1 2 

Μεγάλη 

άνοδος >10% 

1/8 1/9 1/3 1/2 1 

Πίνακας 4.19. 

 

Οι αντίστοιχες βαρύτητες θα είναι: 

Μικρή πτώση 2% - 5% 0.315 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.467 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.115 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.063 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.040 

Πίνακας 4.20. 
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 Η τελευταία κατηγορία θεµελιωδών παραγόντων που εξετάζουµε είναι οι 

παράγοντες κεφαλαιαγοράς. Όσον αφορά στη συµµετοχή των ξένων επενδυτών, οι 

εκτιµήσεις µας επηρεάζονται κυρίως από: 

•  Την αύξηση του ποσοστού της ελληνικής κεφαλαιαγοράς που βρίσκεται στην 

κατοχή ξένων επενδυτών και το οποίο για το µήνα Ιανουάριο ανήλθε στο 40.83%, και 

•  Στο ιδιαίτερα αυξηµένο, σε σχέση µε τους προηγούµενους µήνες, ποσό που 

επενδύθηκε στο χρηµατιστήριο από ξένους επενδυτές (522 εκατοµµύρια ευρώ). 

Τα δύο αυτά στοιχεία δείχνουν πως η ελληνική κεφαλαιαγορά αποτελεί ελκυστικό 

προορισµό για τα ξένα κεφάλαια, γεγονός ενδεικτικό µιας ανοδικής τάσης. Οι κρίσεις 

µας έχουν ως εξής: 

Συµµετοχή 

ξένων 

επενδυτών 

Μικρή 

πτώση 

2% - 5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 1/4 1/5 1/3 ½ 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

4 1 1 2 2 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

5 1 1 2 2 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -

10% 

3 ½ ½ 1 1 

Μεγάλη 

άνοδος >10% 

2 1/2 1/2 1 1 

Πίνακας 4.21. 

 

Οι κρίσεις αυτές οδηγούν στις παρακάτω βαρύτητες: 

Μικρή πτώση 2% - 5% 0.067 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.302 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.315 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.164 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.151 

Πίνακας 4.22. 
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 Αναφορικά µε τον παράγοντα των προβλέψεων διεθνών οργανισµών για το 

ελληνικό χρηµατιστήριο, έχουµε την έκθεση του οργανισµού UBS η οποία 

αναφέρεται στις ελληνικές τράπεζες και εκτιµά πως η κερδοφορία τους, η οποία 

βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα, θα παραµείνει υψηλή και για το άµεσο µέλλον. Με 

τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες που αποτελούν τα ‘ βαριά χαρτιά ‘ της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς, είναι δυνατό να αποτελέσουν τον οδηγό σε µια γενικότερη άνοδο του 

χρηµατιστηρίου. Βασιζόµενοι κατά κύριο λόγο στην άποψη αυτή, καταλήξαµε στον 

ακόλουθο πίνακα συγκρίσεων: 

Προβλέψεις 

διεθνών 

οργανισµών 

(χρηµατιστήριο) 

Μικρή 

πτώση 

2% - 5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 1/4 1/5 1/4 ½ 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

4 1 1/2 1 2 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

5 2 1 2 4 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -10% 

4 1 ½ 1 2 

Μεγάλη άνοδος 

>10% 

2 1/2 1/4 1/2 1 

Πίνακας 4.23. 

 

Οι βαρύτητες που αντιστοιχούν σε κάθε εναλλακτική επιλογή για τον παράγοντα 

αυτό θα είναι: 

Μικρή πτώση 2% - 5% 0.060 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.217 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.398 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.217 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.108 

Πίνακας 4.24. 
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 Τελευταίος από τους παράγοντες κεφαλαιαγοράς είναι ο αριθµός των ενεργών 

κωδικών στο χρηµατιστήριο, δηλαδή ο αριθµός των επενδυτών που κατέχουν 

µετοχές. Ο αριθµός αυτός µέσα στον Ιανουάριο του 2006 σηµείωσε αύξηση 50%, 

γεγονός ενδεικτικό της επιστροφής πολλών µικροεπενδυτών στην κεφαλαιαγορά. Η 

αύξηση του αριθµού των επενδυτών στην αγορά αποτελεί ένδειξη ότι τουλάχιστον 

κατά το συγκεκριµένο διάστηµα το χρηµατιστήριο άρχισε να αποτελεί και πάλι 

ελκυστικό προορισµό για επενδύσεις. Ασφαλώς το γεγονός αυτό είναι λογικό να 

οδηγήσει σε αυξητικές τάσεις. Ο πίνακας συγκρίσεων των εναλλακτικών επιλογών 

συµπληρώθηκε ως εξής: 

Αριθµός 

ενεργών 

κωδικών 

Μικρή 

πτώση 

2% - 5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 1/4 1/5 1/3 1 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

4 1 1 2 5 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

5 1 1 2 5 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -

10% 

3 ½ ½ 1 2 

Μεγάλη 

άνοδος >10% 

1 1/5 1/5 1/2 1 

Πίνακας 4.25. 

 

Οι βαρύτητες για κάθε εναλλακτική επιλογή παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: 

Μικρή πτώση 2% - 5% 0.071 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.334 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.348 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.174 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.073 

Πίνακας 4.26. 
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 Έχοντας ολοκληρώσει την αναλυτική παρουσίαση των πινάκων συγκρίσεων, 

αποµένει να συµπληρώσουµε τον πίνακα συγκρίσεων που αφορά τις εναλλακτικές 

επιλογές µε βάση την πρόβλεψη του νευρωνικού δικτύου. Ο πίνακας αυτός θα 

παρουσιαστεί σε επόµενη ενότητα όπου και θα δοθούν περισσότερες λεπτοµέρειες 

για το νευρωνικό δίκτυο που χρησιµοποιήσαµε. Πριν από αυτό θα αναφερθούµε σε 

ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα σχετικό µε τη ∆ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, την 

έννοια της συνέπειας. 

 

4.3.2. Συνέπεια 

 Το ζήτηµα της συνέπειας στους πίνακες συγκρίσεων της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής 

Ιεράρχησης, έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής. Κατά τη 

διάρκεια της συµπλήρωσης των πινάκων συγκρίσεων λάβαµε υπόψη µας το ζήτηµα 

αυτό και για κάθε πίνακα γίνονταν έλεγχος της τιµής του λόγου συνέπειας 

(Consistency Ratio, CR), προκειµένου να µην ξεπερνά το όριο του 0.1. Για 

παράδειγµα, αναφορικά µε τον πίνακα σύγκρισης των εναλλακτικών επιλογών µε 

βάση τις προβλέψεις των διεθνών οργανισµών για την ελληνική οικονοµία η τιµή της 

µέγιστης ιδιοτιµής maxλ   προέκυψε (χρησιµοποιώντας την προσεγγιστική µέθοδο του 

Saaty) ίση µε 5.1233. Εποµένως, ο δείκτης συνέπειας (Consistency Index, CI) για τον 

πίνακα αυτό θα είναι ίσος µε: 

 
5,1233 5

. . 0.031
5 1

C I
−

= ≅
−

 

Για να υπολογίσουµε το λόγο συνέπειας (CR), που αποτελεί και το τελικό 

ζητούµενο, θα πρέπει να διαιρέσουµε το δείκτη συνέπειας µε τη µέση συνέπεια ενός 

πίνακα ίδιου µεγέθους (στην περίπτωσή µας 5 5× ) εφόσον η ανάθεση τιµών στον 

πίνακα γίνονταν µε τυχαίο τρόπο από την κλίµακα συγκρίσεων της ∆ιαδικασίας 

Αναλυτικής Ιεράρχησης. Ο ζητούµενος δείκτης µέσης συνέπειας ισούται µε 1.11 

(Saaty, 1995), συνεπώς ο λόγος συνέπειας θα είναι: 

 
0.031

. . 0.028
1.11

C R = ≅  

Παρατηρούµε πως η τιµή του λόγου συνέπειας είναι µικρότερη από 0.1, 

εποµένως οι τιµές συγκρίσεων που αποδόθηκαν για τον πίνακα αυτό θεωρούνται 

συνεπείς. ∆ίχως να επεκταθούµε σε περισσότερες λεπτοµέρειες, δηλώνουµε πως ο 
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ίδιος έλεγχος πραγµατοποιήθηκε για κάθε πίνακα συγκρίσεων που παρουσιάσαµε 

παραπάνω και οι τιµές συγκρίσεων ήταν συνεπείς για όλους τους πίνακες. 

 

4.3.3 Πρόβλεψη νευρωνικού δικτύου 

Έχοντας καταλήξει στα βασικά χαρακτηριστικά του νευρωνικού δικτύου που 

θα χρησιµοποιούσαµε για πρόβλεψη, προχωρήσαµε σε προσοµοιώσεις πολλών 

διαφορετικών δικτύων µεταβάλλοντας τον αριθµό των νευρώνων σε κάθε επίπεδο 

καθώς και τον αριθµό των εποχών εκπαίδευσης. Ο έλεγχος των νευρωνικών δικτύων 

που εκπαιδεύσαµε έγινε µε τη χρήση ιστορικών τιµών του Γενικού ∆είκτη Τιµών, 

θέτοντας ως εισόδους στο δίκτυο παλαιότερες τιµές του Γενικού ∆είκτη και ως 

στόχους για το δίκτυο, πιο πρόσφατες τιµές. Επίσης, στα δίκτυα πραγµατοποιήθηκε 

έλεγχος για το µέσο απόλυτο σφάλµα που παρουσίαζαν αναφορικά µε τα δεδοµένα 

εκπαίδευσης. Το δίκτυο που επιλέχθηκε για την τελική πρόβλεψη αποτελούνταν από 

έξι νευρώνες σε κάθε ένα από τα δύο κρυφά επίπεδα νευρώνων και από ένα νευρώνα 

στο επίπεδο εξόδου. Το µέσο σφάλµα πρόβλεψης του δικτύου αυτού µε τη χρήση 

ιστορικών τιµών ήταν 3.23%, ενώ το µέσο απόλυτο σφάλµα που παρουσίασε για τα 

δεδοµένα εκπαίδευσης ήταν 4.81%. Παρέχοντας στο δίκτυο όλα τα δεδοµένα µέχρι 

την εβδοµάδα 13/2-17/2, η πρόβλεψη που έγινε για τη µέση εβδοµαδιαία τιµή του 

Γενικού ∆είκτη Τιµών κατά την εβδοµάδα 20/3-24/3 αφορούσε άνοδο του δείκτη 

κατά 5.63%. Προκειµένου να ενσωµατώσουµε την πρόβλεψη αυτή στο µοντέλο της 

∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης, θα έπρεπε να κατασκευάσουµε ένα πίνακα 

συγκρίσεων των εναλλακτικών επιλογών του µοντέλου µε βάση την πρόβλεψη του 

νευρωνικού δικτύου. Ο πίνακας στον οποίο καταλήξαµε ήταν ο εξής: 
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Πρόβλεψη 

νευρωνικού 

δικτύου 

Μικρή 

πτώση 

2%-5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 

2% - 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Μικρή πτώση 

2% - 5% 

1 ¼ 1/7 1/8 1/3 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

4 1 1/2 1/2 1 

Μικρή άνοδος 

2% - 5% 

7 2 1 1 2 

Σηµαντική 

άνοδος 5% -

10% 

8 2 1 1 3 

Μεγάλη 

άνοδος >10% 

3 1 1/2 1/3 1 

Πίνακας 4.27. 

 

Συνεπώς οι βαρύτητες των εναλλακτικών επιλογών µε βάση την πρόβλεψη του 

νευρωνικού δικτύου προέκυψαν ως εξής: 

Μικρή πτώση 2% - 5% 0.043 

Σταθεροποίηση +/-2% 0.160 

Μικρή άνοδος 2% - 5% 0.311 

Σηµαντική άνοδος 5% -10% 0.347 

Μεγάλη άνοδος >10% 0.139 

Πίνακας 4.28. 

 

Τελευταίο βήµα για την πραγµατοποίηση της πρόβλεψης είναι η ενσωµάτωση 

των αποτελεσµάτων του παραπάνω πίνακα στο µοντέλο της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής 

Ιεράρχησης.  

 

4.4. Παρουσίαση αποτελεσµάτων 

Όπως είδαµε παραπάνω, η πρόβλεψη του νευρωνικού δικτύου αφορούσε 

σαφή άνοδο του Γενικού ∆είκτη Τιµών ενώ οι εκτιµήσεις για τους θεµελιώδεις 
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παράγοντες οδήγησαν σε πιο σταθεροποιητικά αποτελέσµατα. Ενοποιώντας τις δύο 

αυτές προβλέψεις στο κοινό µοντέλο προέκυψαν οι παρακάτω βαρύτητες 

(πιθανότητες εµφάνισης) για τα διαφορετικά διαστήµατα τιµών: 

 

∆ιάστηµα Μικρή 

πτώση 2%-

5% 

Σταθεροποίηση 

+/-2% 

Μικρή 

άνοδος 2% 

- 5% 

Σηµαντική 

άνοδος 5% 

-10% 

Μεγάλη 

άνοδος 

>10% 

Πιθανότητα 0.077 0.253 0.300 0.250 0.120 

Πίνακας 4.29. 

 

Παρατηρούµε πως η µικρή άνοδος από 2% έως 5% θεωρείται το πιθανότερο 

αποτέλεσµα, ενώ η σταθεροποίηση και η σηµαντική άνοδος ακολουθούν έχοντας 

περίπου τις ίδιες πιθανότητες. Τέλος, η µεγάλη άνοδος και η µικρή πτώση 

προκύπτουν ως τα λιγότερο πιθανά αποτελέσµατα.  

Το αποτέλεσµα που προέκυψε από το ελληνικό χρηµατιστήριο σχετικά την 

τιµή του Γενικού ∆είκτη Τιµών για το διάστηµα που εξετάσαµε ήταν άνοδος κατά 

1,78%. Συγκεκριµένα, η µέση τιµή του Γενικού ∆είκτη Τιµών για την εβδοµάδα 13/2-

17/2 ήταν 4085,38 και την εβδοµάδα 20/3-24/3 η τιµή αυτή έγινε 4158,29. 

Παρατηρούµε πως η πρόβλεψή ήταν υψηλότερη από το τελικό αποτέλεσµα. Η 

απόκλιση αυτή της πρόβλεψης οφείλεται στο ότι ορισµένοι παράγοντες προκάλεσαν 

µη αναµενόµενα µεγάλη διακύµανση στην τιµή του Γενικού ∆είκτη. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί το ζήτηµα των επιτοκίων. Όπως αναφέραµε και παραπάνω, η 

αύξηση των επιτοκίων το Μάρτιο κατά 0,25% ήταν ένα γεγονός αναµενόµενο, 

σύµφωνα τόσο µε τις δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

Jean-Claude Trichet όσο και µε τις εκτιµήσεις του οικονοµικού τύπου της χώρας. Η 

αύξηση των επιτοκίων από 2,25% σε 2,5% πράγµατι ανακοινώθηκε στις 8 Μαρτίου 

2006. Παρά το ότι η εξέλιξη ήταν αναµενόµενη, η ελληνική κεφαλαιαγορά αντέδρασε 

σπασµωδικά και ο Γενικός ∆είκτης Τιµών σηµείωσε σηµαντική πτώση στο διάστηµα 

αυτό. Κατά τις επόµενες εβδοµάδες, ο ∆είκτης ανέκαµψε, όµως η συνολική πορεία 

του για το βραχυχρόνιο διάστηµα των πέντε εβδοµάδων, το οποίο και εξετάσαµε, είχε 

ήδη επηρεαστεί καθοριστικά.  
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5. Επίλογος 

Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί µια πρόβλεψη για 

την ελληνική κεφαλαιαγορά µέσω της συνεργασίας µιας µεθόδου της Επιχειρησιακής 

Έρευνας (της ∆ιαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης) και µιας µεθόδου της Τεχνητής 

Νοηµοσύνης (των νευρωνικών δικτύων). Οι δύο αυτές µέθοδοι λειτούργησαν στο 

ενιαίο µοντέλο της πρόβλεψης ως αντιπρόσωποι των δύο κύριων τεχνικών ανάλυσης, 

της θεµελιώδους και της τεχνικής. Θεωρήθηκε πως ένα τόσο σύνθετο φαινόµενο, 

όπως είναι η εξέλιξη των τιµών του χρηµατιστηρίου θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί 

µε µεγαλύτερη επιτυχία εφόσον χρησιµοποιούνταν για την πρόβλεψη ποιοτικά αλλά 

και ποσοτικά στοιχεία. Το τελικό αποτέλεσµα της πρόβλεψης παρουσίασε απόκλιση 

από το πραγµατικό αποτέλεσµα λόγω της απροσδόκητης επίδρασης παραγόντων 

όπως η αύξηση των επιτοκίων. Η αντίδραση του ελληνικού χρηµατιστηρίου στην 

αύξηση των επιτοκίων και η νευρικότητα που επικράτησε στην αγορά αποτελεί 

ένδειξη του ότι η ανωριµότητα της αγοράς που αναδείχτηκε έντονα την περίοδο 

1999-2001 παραµένει ακόµη και σήµερα χαρακτηριστικό της. Στο συµπέρασµα αυτό 

συνηγορεί και η αντίδραση των υπόλοιπων χρηµατιστηρίων της ευρωζώνης, τα οποία 

επίσης επηρεάστηκαν από την άνοδο των επιτοκίων, που ήταν σαφώς πιο 

συγκρατηµένη.  

Οι ενδείξεις µιας ανώριµης αγοράς που παρουσίασε το ελληνικό 

χρηµατιστήριο αποτελούν στοιχείο που θα πρέπει πιθανώς να ληφθεί υπόψη σε µια 

παρόµοια µελέτη στο µέλλον. Επίσης, υπό εξέταση µπορεί να τεθεί και το αν δεν 

ελήφθησαν υπόψη παράγοντες οικονοµικοί, πολιτικοί ή διεθνείς οι οποίοι ασκούν 

σηµαντική επιρροή στην πορεία του χρηµατιστηρίου. Τέλος, αναφορικά µε την 

εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου, αν και πραγµατοποιήθηκε µεγάλος αριθµός 

δοκιµαστικών προσοµοιώσεων, είναι πιθανό ένας εναλλακτικός συνδυασµός 

ρυθµίσεων στις παραµέτρους του δικτύου να απέδιδε καλύτερα αποτελέσµατα. Μια 

ενδεχόµενη βελτίωση στην κατεύθυνση αυτή θα ήταν να δοκιµαστεί κάποιος 

διαφορετικός τύπος νευρωνικού δικτύου από τα δίκτυα απλής ανατροφοδότησης τα 

οποία αποκλειστικά χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη αυτή. Όλα τα παραπάνω στοιχεία 

είναι δυνατό να οδηγήσουν µελλοντικά σε περισσότερο επιτυχηµένες εφαρµογές του 

µοντέλου που αναπτύξαµε. 
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Παράρτηµα Α - Λήψη αποφάσεων µε πολλαπλά κριτήρια 

Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι σύνηθες εκτός των προβληµάτων 

που αφορούν την αξιολόγηση ενός και µόνο κριτηρίου (και τα οποία µπορούν να 

αντιµετωπιστούν µε µοντέλα γραµµικού προγραµµατισµού), να προκύπτουν και 

περισσότερο πολύπλοκα προβλήµατα αξιολόγησης πολλαπλών κριτηρίων 

(multicriteria decision problems). Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί ειδικές µέθοδοι 

αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών. Μια γενική κατηγοριοποίηση των µεθόδων 

αυτών σύµφωνα µε τον Ignizio (1982) περιλαµβάνει: 

  

1. Μεθόδους χρησιµότητας ή ανάθεσης βαρών (weighting or utility methods), 

σύµφωνα µε τις οποίες όλες οι παράµετροι ενός προβλήµατος εκφράζονται µε βάση 

ένα κοινό µέτρο (π.χ. χρηµατική αξία). Το πλεονέκτηµα τέτοιων µεθόδων είναι ο 

εύκολος υπολογισµός της αξίας κάθε εναλλακτικής λύσης (αθροίζοντας τις αξίες που 

έχουν αποδοθεί σε κάθε κριτήριο για κάθε λύση) καθώς και η απλή διαδικασία 

επιλογής της βέλτιστης λύσης, αφού όλες οι εναλλακτικές λύσεις έχουν εκφραστεί µε 

κοινό µέτρο και συνεπώς είναι εύκολη η ταξινόµησή τους µε βάση την αξία τους. 

Από την άλλη πλευρά, το φανερό µειονέκτηµα τέτοιων µεθόδων είναι η δυσκολία 

απόδοσης αξιόπιστων βαρών σε κάθε κριτήριο. Για παράδειγµα, αν σε κάποιο 

πρόβληµα περιλαµβάνονται µεγέθη όπως ο πληθωρισµός και η ανεργία δεν είναι 

καθόλου απλό να οριστεί η αξία τους για τη λήψη µιας απόφασης. 

 

2.  Μεθόδους ταξινόµησης ή ανάθεσης προτεραιοτήτων (ranking or prioritizing 

methods), σύµφωνα µε τις οποίες δεν απαιτείται ανάθεση τιµών στα διάφορα 

κριτήρια ενός προβλήµατος, αλλά η σύγκριση των κριτηρίων µεταξύ τους ανάλογα µε 

τη σχετική σηµαντικότητά τους. Αυτή η διαδικασία είναι ίσως περισσότερο αποδεκτή 

και κατανοητή για τα άτοµα που συµµετέχουν σε µια διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Το πρόβληµα µε τις τεχνικές αυτές είναι να εκφραστούν µε συνεπή και ορθό τρόπο 

µέσα από τις συγκρίσεις, οι απόψεις των ατόµων που συµµετέχουν στη διαδικασία 

αναφορικά µε τη σχετική σηµαντικότητα των κριτηρίων. 

 

3.  Τη µέθοδο των µη κυριαρχούµενων λύσεων (efficient solution or generating 

methods). Η µέθοδος αυτή προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήµατα των δύο 

προηγούµενων κατηγοριών. Βασική παραδοχή της αποτελεί ότι το άτοµο που 
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λαµβάνει την απόφαση λειτουργεί µε βάση τη λογική. Για την κατανόηση της 

µεθόδου αυτής χρειάζεται η επεξήγηση µιας έννοιας που προέρχεται από τη θεωρία 

παιγνίων, αυτήν της κυρίαρχης στρατηγικής. Σύµφωνα µε τον Σολδάτο (2002), 

κυρίαρχη είναι η αποδοτικότερη στρατηγική ανεξαρτήτως τον επιλογών του 

αντιπάλου. ‘Μεταφράζοντας’ τον όρο αυτό προκειµένου να ταιριάζει περισσότερο 

στη θεωρία λήψης αποφάσεων λέµε πως κυρίαρχη εναλλακτική λύση είναι αυτή που 

είναι τουλάχιστον το ίδιο καλή µε όλες τις υπόλοιπες για κάθε έναν από τους 

παράγοντες µε τους οποίους αξιολογούνται οι εναλλακτικές. Αντίστοιχα, 

υποδιαίστερη θα ονοµάζεται µια εναλλακτική λύση αν υπάρχει µια άλλη κυρίαρχη ως 

προς αυτήν. Με τη µέθοδο των µη κυριαρχούµενων λύσεων δηµιουργείται από όλες 

τις εναλλακτικές λύσεις το σύνολο αυτών που είναι µη κυριαρχούµενες, από το οποίο 

θα πρέπει να επιλεγεί µε βάση τη λογική η κατάλληλη λύση. Ασφαλώς, σε 

περιπτώσεις πολύπλοκων προβληµάτων η δηµιουργία του συνόλου των µη 

κυριαρχούµενων στρατηγικών είναι δυνατόν να αποδειχθεί διαδικασία ιδιαίτερα 

επίπονη.  
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Παράρτηµα Β - Υπολογισµός ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων 

 

  Όπως έχει αναφερθεί στο κύριο σώµα της εργασίας οι προτεραιότητες µιας 

οµάδας κριτηρίων που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο µιας ιεραρχίας σε σχέση µε κάποιο 

κριτήριο του επόµενου επιπέδου προσδιορίζονται από τον αντίστοιχο πίνακα των ανά 

ζεύγη συγκρίσεων των στοιχείων αυτών και συγκεκριµένα από το ιδιοδιάνυσµα του 

πίνακα αυτού που αντιστοιχεί στη µέγιστη ιδιοτιµή του. Η µέθοδος που 

χρησιµοποιείται συνήθως για τον προσδιορισµό του ιδιοδιανύσµατος αυτού είναι 

προσεγγιστική και προτιµάται λόγω της ευκολίας εφαρµογής της. Ο προσδιορισµός 

του ακριβούς ιδιοδιανύσµατος ενός πίνακα συγκρίσεων (και γενικότερα 

οποιουδήποτε n n×  πίνακα) γίνεται µε τον τρόπο που θα παρουσιαστεί στο παρακάτω 

παράδειγµα. 

 

  Στην εξίσωση Aw wλ= , όπου A  ένας n n⋅  πίνακας, w  ένα 1n×  διάνυσµα 

και Rλ∈ , οι τιµές του λ  που επαληθεύουν την εξίσωση λέγονται ιδιοτιµές του 

A και τα αντίστοιχα διανύσµατα w  που προκύπτουν για τα διάφορα λ  

ιδιοδιανύσµατα του A . 

 Ισχύει ότι: 

                              0 ( ) 0Aw w Aw Iw A I wλ λ λ= ⇒ − = ⇒ − =                                (B.1) 

Η λύση 0w = είναι προφανής και θα ισχύει για κάθε πίνακα A . Συνεπώς 

απαιτούµε να ισχύει 0A Iλ− = . Προκειµένου το σύστηµα αυτό να έχει και άλλες 

λύσεις εκτός από τη µηδενική θα πρέπει να ισχύει | | 0A Iλ− = . Η τελευταία αυτή 

σχέση ονοµάζεται χαρακτηριστική εξίσωση του πίνακα A . 

 

 Έστω πως έχουµε τον παρακάτω πίνακα συγκρίσεων: 

 

                                          

1 4 8

1/ 4 1 2

1/8 1/ 2 1

A

 
 =  
 
 

                                                        (B.2) 

 

   Η αντίστοιχη χαρακτηριστική του εξίσωση θα είναι η  
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1 4 8

1/ 4 1 2 0

1/8 1/ 2 1

λ

λ
λ

−

− =

−

                                                 (B.3) 

 

 από την οποία προκύπτει: 

 

 
1 2 4 8 4 8

(1 ) (1/ 4) (1/8) 0
1/ 2 1 1/ 2 1 1 2

λ
λ

λ λ λ
−

− − + = ⇒
− − −

 

 2(1 )(1 2 1) (1/ 4)(4 4 4) (1/ 8)(8 8 8 ) 0λ λ λ λ λ− − + − − − − + − + = ⇒      

                                2 2 31 2 1 2 0λ λ λ λ λ λ λ λ− + − − + − + + + = ⇒  

                                3 2 3 2 23 0 3 0 ( 3) 0λ λ λ λ λ λ− + = ⇒ − = ⇒ − = .                       (B.4) 

Άρα 1 2 33, 0λ λ λ= = =                                                                                             (B.5). 

Το αποτέλεσµα αυτό ήταν αναµενόµενο, αφού, όπως αποδείξαµε στην ενότητα 

του καθορισµού προτεραιοτήτων, όταν ένας πίνακας είναι συνεπής, µια ιδιοτιµή του 

είναι ίση µε τη διάστασή του ( max 3nλ = = ) και οι υπόλοιπες ιδιοτιµές του ισούνται 

µε το 0. Στο παράδειγµα που εξετάζουµε , ο πίνακας A  είναι συνεπής , αφού ισχύουν 

για αυτόν οι ιδιότητες: 

1. 1, 1...iia i n= =  

2. 
1
, , 1...ij

ji

a i j n
a

= =  και                                                                                (B.6) 

3. , , , 1...ik ij jka a a i j k n= ⋅ = . 

 

Από τις ιδιοτιµές που αντιστοιχούν στον πίνακα θα υπολογίσουµε το 

ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιµή 3λ = . Θα έχουµε: 

 

 

1 1

2 2

3 3

1 4 8

3 1/ 4 1 2 3

1/8 1/ 2 1

w w

Aw w w w

w w

     
     = ⇒ = ⇒     
          

 

                 

1 2 3 1 1 2 3

1 2 3 2 1 2 3

1 2 3 3 1 2 3

4 8 3 2 4 8 0

(1/ 4) 2 3 (1/ 4) 2 2 0

(1/ 8) (1/ 2) 3 (1/ 8) (1/ 2) 2 0

w w w w w w w

w w w w w w w

w w w w w w w

+ + = − + + = 
 

+ + = ⇒ − + = 
 + + = + − = 

             (B.7) 
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Το παραπάνω οµογενές γραµµικό σύστηµα θα το επιλύσουµε µε τη µέθοδο 

απαλοιφής του Gauss. Σχηµατίζουµε αρχικά τον επαυξηµένο πίνακα του συστήµατος 

και µε εφαρµογή των επιτρεπτών γραµµοπράξεων θα επιλύσουµε το σύστηµα. Με το 

σύµβολο ~ δηλώνουµε ότι δύο διαδοχικοί πίνακες της µεθόδου είναι 

γραµµοϊσοδύναµοι, δηλαδή ο ένας έχει προκύψει από τον άλλο µε χρήση επιτρεπτών 

γραµµοπράξεων. Επίσης µε , 1, 2,3i iΓ =  δηλώνουµε τις γραµµές του πίνακα. Θα 

ισχύει: 

 

 

1 1

3 3 1

2 2 3

2 4 8 0 (1/ 2) 1 2 4 0
(1/ 8)

1/ 4 2 2 0 2 0 3 6 0
~

1/8 1/ 2 2 0 ~ 1/8 1/ 2 2 0

− Γ → − Γ − −   
Γ → Γ − Γ   − Γ →Γ − Γ −   

   − −   

 

 2 2 3 3 2

1 2 4 0 1 2 4 0
(1/ 3) (3 / 4)

0 3 6 0 0 1 2 0
~ ~

0 3/ 4 3/ 2 0 0 3/ 4 3/ 2 0

− − − −   
Γ → − Γ Γ →Γ − Γ   − −   

   − −   

 

                        1 1 2

1 2 4 0 1 0 8 0
2

0 1 2 0 0 1 2 0
~

0 0 0 0 0 0 0 0

− − −   
Γ →Γ + Γ   − −   

      

                             (B.8) 

 

Από τον τελευταίο πίνακα προκύπτουν οι σχέσεις: 

 

                                     

1 3 1 3

2 3 2 3

3 3

8 0 8

2 0 2

0 0

w w w w

w w w w

w w

 − = =
 

− = ⇒ = 
 = 

                                                 (B.9) 

 

Εφόσον καταλήγουµε σε ένα σύστηµα δύο εξισώσεων µε τρεις αγνώστους, 

προκύπτουν άπειρες λύσεις, οι οποίες θα έχουν τη µορφή: 

 

                                                

3

3

3

8

2

w

w

w

 
 
 
  

                                                                      (Β.10) 

  

Από την παραπάνω οµάδα ιδιοδιανυσµάτων είναι δυνατό να προκύψουν οι 

σχετικές προτεραιότητες των κριτηρίων. Για παράδειγµα εάν θέλουµε το άθροισµα 
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των αριθµών που δηλώνουν τις προτεραιότητες αυτές να είναι ίσο µε τη µονάδα τότε 

προκύπτει το ιδιοδιάνυσµα:  

                                   [ ]0,7273 0,1818 0,0909                                                  (Β.11) 

 Πρέπει να σηµειώσουµε πως τα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα προκύπτουν και 

από την εφαρµογή της προσεγγιστικής µεθόδου που περιγράφεται στο κύριο σώµα 

της εργασίας. Αυτό οφείλεται στο ότι ο πίνακας A  είναι, όπως αναφέραµε, συνεπής. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα εµφανίζονταν αποκλίσεις ανάµεσα στα αποτελέσµατα 

των δύο µεθόδων. Πάντως, οι αποκλίσεις αυτές δεν θα ήταν σηµαντικές εφόσον ο 

λόγος συνέπειας (consistency ratio) του πίνακα A  δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλος 

(συγκεκριµένα, αν η τιµή του ήταν µικρότερη του 0,1). 
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Παράρτηµα Γ – Πειράµατα µε νευρωνικά δίκτυα 

 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει παρουσίαση ορισµένων από τα πειράµατα που 

πραγµατοποιήθηκαν για την επιλογή του νευρωνικού δικτύου που θα 

χρησιµοποιούνταν στην πραγµατοποίηση της πρόβλεψης για το Γενικό ∆είκτη Τιµών 

του χρηµατιστηρίου Αθηνών. Όπως αναφέρθηκε και στο κύριο σώµα του κειµένου, 

λόγω του πλήθους των παραµέτρων που είναι δυνατό να µεταβληθούν, έγινε 

προσπάθεια να κρατηθούν οι περισσότερες από αυτές σταθερές και να γίνουν δοκιµές 

στις υπόλοιπες προκειµένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση µεταξύ των δικτύων που 

προσοµοιώναµε. Έχοντας πραγµατοποιήσει δεκάδες πειράµατα µε διαφορικά 

νευρωνικά δίκτυα καταλήξαµε σε ορισµένα σταθερά µεγέθη τα οποία ήταν: 

•  Οι µεταβλητές εισόδου του δικτύου, οι οποίες επιλέχθηκαν κατά κύριο λόγο µε 

βάση την εργασία των Barr και Loick (βλέπε Skapura, 1996). Οι µεταβλητές αυτές 

έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την εκπαίδευση νευρωνικού δικτύου, στην 

παραπάνω εργασία που αφορούσε επίσης στην αγορά κεφαλαίου. 

• Ο αριθµός επιπέδων του δικτύου. Λόγω της πολυπλοκότητας της χρονοσειράς 

που µελετούµε αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν δύο κρυφά επίπεδα νευρώνων 

προκειµένου να µπορέσει το δίκτυο να αναγνωρίσει τυχόν πρότυπα (patterns) που 

υπάρχουν στην εξέλιξη της τιµής του Γενικού ∆είκτη Τιµών.  

• Οι συναρτήσεις ενεργοποίησης του δικτύου. Προκειµένου να ανιχνευθούν από το 

δίκτυο οι µη γραµµικές σχέσεις που φυσιολογικά εµφανίζονται µεταξύ των 

συντελεστών εισόδου του δικτύου, ως συνάρτηση ενεργοποίησης για τα δύο κρυφά 

επίπεδα εισόδου επιλέχθηκε η σιγµοειδής, ενώ για το επίπεδο εξόδου του δικτύου, η 

γραµµική. 

• Ο αλγόριθµος εκπαίδευσης train gradient descent, που αποτελεί τη µάθηση µε 

οπισθοδιάδοση λάθους στην απλή της µορφή και στον οποίο καταλήξαµε έπειτα από 

σχετικές δοκιµές µε άλλους διαθέσιµους αλγορίθµους εκπαίδευσης. 

•  Το πλήθος και ο διαχωρισµός των δεδοµένων εισόδου. Χρησιµοποιήσαµε 

συνολικά 400 παραδείγµατα, από τα οποία τα 200 λειτούργησαν για εκπαίδευση, 

δηλαδή για τη διαµόρφωση των εσώτερων βαρών του δικτύου, 100 για επαλήθευση 

δηλαδή για έλεγχο του σφάλµατος που παρουσιάζει το δίκτυο και 100 ως δεδοµένα 

ελέγχου. 
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  ∆ιατηρώντας όλα τα παραπάνω µεγέθη σταθερά, η τελευταία οµάδα 

πειραµάτων που πραγµατοποιήσαµε αφορούσε στη µεταβολή δύο παραµέτρων: 

•  Των εποχών εκπαίδευσης, δηλαδή του αριθµού φορών που θα παρουσιαστούν τα 

δεδοµένα εισόδου στο δίκτυο. Μικρός αριθµός εποχών εκπαίδευσης έχει ως 

αποτέλεσµα το δίκτυο να µην ‘µαθαίνει’ τα δεδοµένα εισόδου, ιδιαίτερα όταν οι 

µεταξύ τους σχέσεις είναι πολύπλοκες. Από την άλλη πλευρά, ένας ιδιαίτερα µεγάλος 

αριθµός εποχών εκπαίδευσης, θα έχει ως αποτέλεσµα το δίκτυο να ‘µάθει’ πολύ καλά 

τα δεδοµένα που του παρουσιάζονται κατά την εκπαίδευση αλλά να µην έχει καλά 

αποτελέσµατα µε νέα δεδοµένα που θα του παρουσιαστούν εκ των υστέρων. 

Εποµένως, είναι σηµαντική η επιλογή του κατάλληλου αριθµού εποχών προκειµένου 

να επιτευχθεί συµβιβασµός ανάµεσα στις δύο παραπάνω τάσεις. Το φαινόµενο αυτό 

ονοµάζεται πρόβληµα γενίκευσης (generalization) και αποτελεί ένα καίριο στοιχείο 

στην εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων. 

•  Του αριθµού νευρώνων στα κρυφά επίπεδα του δικτύου. Όπως αναφέρθηκε οι 

µεταβλητές εισόδου είναι έξι και η ζητούµενη πρόβλεψη του δικτύου αφορά ένα 

δείκτη, δηλαδή το επίπεδο εξόδου του δικτύου θα αποτελείται από ένα και µόνο 

νευρώνα. Συνεπώς, αποµένει να καθοριστεί ο αριθµός των νευρώνων στα κρυφά 

επίπεδα του δικτύου. Η επιλογή µεγάλου αριθµού νευρώνων οδηγεί συνήθως σε 

καλύτερη εκπαίδευση του δικτύου, µε κίνδυνο όµως να υπάρξει υπέρ-εκπαίδευση στα 

συγκεκριµένα παραδείγµατα και αδυναµία γενίκευσης, ενώ ένας µικρός αριθµός 

νευρώνων οδηγεί σε αδυναµία µάθησης από πλευράς του δικτύου. 

  Με βάση όσα αναφέρθηκαν, προχωρήσαµε στην πραγµατοποίηση της 

τελευταίας οµάδας πειραµάτων που περιελάµβανε δώδεκα νευρωνικά δίκτυα. 

Προκειµένου να επαληθεύσουµε την ικανότητα πρόβλεψης των δικτύων αυτών 

προχωρήσαµε στην εκπαίδευσή τους χρησιµοποιώντας όλα τα υπάρχοντα δεδοµένα 

εκτός από την τιµή της τελευταίας χρονικής στιγµής, την οποία ζητήσαµε από τα 

δίκτυα να προβλέψουν. Η δοκιµή αυτή έγινε για δύο χρονικές στιγµές. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σφάλµατα κάθε νευρωνικού δικτύου για κάθε 

ένα από τα δύο πειράµατα καθώς και ο µέσος όρος των σφαλµάτων αυτών. 
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Α.Α. Τοπολογία Εποχές Σφάλµα τελευταίας   Σφάλµα τελευταίας   Μέσος όρος  

   χρονικής στιγµής (Α) χρονικής στιγµής (Β) σφαλµάτων 

1 6-6-1 30000 4,93% 1,11% 3,02% 

2 6-6-1 50000 12,45% 2,99% 7,72% 

3 6-5-1 20000 10,84% 6,63% 8,73% 

4 6-5-1 30000 11,15% 6,63% 8,89% 

5 6-6-1 20000 1,70% 4,77% 3,23% 

6 6-7-1 20000 0,51% 2,43% 1,47% 

7 6-7-1 30000 5,72% 3,04% 4,38% 

8 6-8-1 20000 2,70% 0,84% 1,77% 

9 6-7-1 40000 20,75% 4,45% 12,60% 

10 5-6-1 20000 8,71% 6,13% 7,42% 

11 7-7-1 20000 5,87% 3,49% 4,68% 

12 6-8-1 30000 16,29% 1,62% 8,95% 

Πίνακας Γ1 –  Σφάλµα πρόβλεψης των νευρωνικών δικτύων 

 

  Για καθεµία από τις δύο δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν, έγινε µέτρηση και 

του µέσου απόλυτου σφάλµατος κάθε δικτύου στα δεδοµένα εκπαίδευσης. Τα 

σχετικά αποτελέσµατα φαίνονται στον επόµενο πίνακα: 

Α.Α. Τοπολογία Εποχές Μέσο απόλυτο Μέσο απόλυτο Μέσος όρος των  

   σφάλµα (Α) σφάλµα (Β) δύο σφαλµάτων 

1 6-6-1 30000 4,87% 4,63% 4,75% 

2 6-6-1 50000 4,53% 4,54% 4,54% 

3 6-5-1 20000 6,73% 7,65% 7,19% 

4 6-5-1 30000 5,28% 4,77% 5,03% 

5 6-6-1 20000 5,64% 4,81% 5,23% 

6 6-7-1 20000 5,16% 5,82% 5,49% 

7 6-7-1 30000 4,55% 5,81% 5,18% 

8 6-8-1 20000 6,11% 6,19% 6,15% 

9 6-7-1 40000 4,81% 4,45% 4,63% 

10 5-6-1 20000 4,62% 6,37% 5,50% 

11 7-7-1 20000 5,17% 7,13% 6,15% 

12 6-8-1 30000 6,06% 5,16% 5,61% 

Πίνακας Γ2 – Μέσο απόλυτο σφάλµα των νευρωνικών δικτύων 

 

  Παρατηρούµε ότι συνολικά χαµηλότερο µέσο απόλυτο σφάλµα παρουσιάζουν 

τα δίκτυα 1 και 2, τα µοναδικά µε ποσοστό κάτω του 5%, ενώ το υψηλότερο σφάλµα 

αντιστοιχεί στο δίκτυο 8 µε 6,15%. Μια πιθανή εξήγηση για το υψηλό σφάλµα του 

δικτύου αυτού είναι πως επιλέχθηκε ένας µεγαλύτερος αριθµός νευρώνων στο 

δεύτερο κρυφό επίπεδο (τοπολογία 6-8-1), ενώ παράλληλα οι εποχές εκπαίδευσης 

ήταν 20000 (ο χαµηλότερος αριθµός που χρησιµοποιήσαµε στα πειράµατά µας). Ο 

συνδυασµός µεγάλου αριθµού νευρώνων και µικρού αριθµού εποχών εκπαίδευσης 

είχε ως αποτέλεσµα το δίκτυο να µην µπορέσει να αφοµοιώσει τις πολύπλοκες 
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σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών εισόδου και να προκύψει τελικά µεγάλο σφάλµα. 

Μια ένδειξη που ενισχύει την άποψη αυτή είναι πως το δίκτυο 12 µε ακριβώς την ίδια 

τοπολογία (και όπως είπαµε σταθερές όλες τις υπόλοιπες παραµέτρους) παρουσιάζει 

χαµηλότερο σφάλµα (5,61%) µε µόνη διαφορά του την αύξηση των εποχών 

εκπαίδευσης από 20000 σε 30000. 

  Στη συνέχεια τροφοδοτήσαµε τα νευρωνικά δίκτυα µε όλα τα υπάρχοντα 

δεδοµένα (δηλαδή µέχρι και την εβδοµάδα 13-17/2) προκειµένου να λάβουµε την 

πρόβλεψη για την τιµή του Γενικού ∆είκτη Τιµών σε περίοδο πέντε εβδοµάδων. Τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι τα εξής: 

Α.Α. Τοπολογία Εποχές Πρόβλεψη Μονάδες Μεταβολή δείκτη (%) 

      

1 6-6-1 30000 0,84577 5397,46 32,12% 

2 6-6-1 50000 0,68241 4559,28 11,60% 

3 6-5-1 20000 0,63835 4333,21 6,07% 

4 6-5-1 30000 0,69923 4645,58 13,71% 

5 6-6-1 20000 0,63486 4315,31 5,63% 

6 6-7-1 20000 0,67113 4501,40 10,18% 

7 6-7-1 30000 0,71745 4739,07 16,00% 

8 6-8-1 20000 0,53013 3777,95 -7,53% 

9 6-7-1 40000 0,72971 4801,97 17,54% 

10 5-6-1 20000 0,4708 3473,54 -14,98% 

11 7-7-1 20000 0,65974 4442,96 8,75% 

12 6-8-1 30000 0,50368 3642,24 -10,85% 

Πίνακας Γ3 - Πρόβλεψη νευρωνικών δικτύων 

 

  Στον παραπάνω πίνακα η στήλη πρόβλεψη περιέχει την τιµή πρόβλεψης των 

δικτύων σύµφωνα µε την κανονικοποίηση των τιµών που είχαµε πραγµατοποιήσει για 

όλες τις µεταβλητές του δικτύου. Στη διπλανή στήλη ‘Μονάδες’, η κανονικοποιηµένη 

αυτή τιµή µεταφράζεται σε µονάδες του Γενικού ∆είκτη Τιµών. Η τελευταία στήλη 

περιέχει τη µεταβολή του δείκτη για το διάστηµα των πέντε εβδοµάδων, δηλαδή το 

ποσοστό που µεταβλήθηκε η µέση εβδοµαδιαία τιµή του από την εβδοµάδα 13-17/2 

έως την εβδοµάδα 20-24/3. 

  Τα στοιχεία των τριών παραπάνω πινάκων ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή 

του νευρωνικού δικτύου, η πρόβλεψη του οποίου θα ενσωµατώνονταν στην ιεραρχία 

της εφαρµογής µας. Ζητούµενο ήταν η επιλογή ενός δικτύου το οποίο θα παρουσίαζε 

χαµηλό σφάλµα παρέχοντας παράλληλα µια ρεαλιστική (σύµφωνα µε την άποψή µας 

και τα στοιχεία που είχαµε συλλέξει) πρόβλεψη. Για το λόγο αυτό τα δίκτυα 1 και 2, 

παρά το γεγονός ότι παρουσίαζαν χαµηλότερο µέσο απόλυτο σφάλµα από τα 
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υπόλοιπα, απορρίφθηκαν γιατί θεωρήσαµε πως η πρόβλεψή τους (άνοδος 32,12% και 

11,60% αντίστοιχα) δεν ήταν φυσιολογική µε βάση τα δεδοµένα που είχαµε υπόψη 

µας για το χρηµατιστήριο). Για παρόµοιο λόγο αποφασίσαµε να µη 

χρησιµοποιήσουµε το δίκτυο 6 το οποίο, αν και είχε το χαµηλότερο µέσο όρο 

σφαλµάτων στις δοκιµές πρόβλεψης µε τα δεδοµένα εκπαίδευσης, προέβλεπε 

εξαιρετικά µεγάλη άνοδο του Γενικού ∆είκτη Τιµών (10,18%). 

  Το δίκτυο που τελικά επελέγη ήταν αυτό µε αύξοντα αριθµό 5, µε τοπολογία 

6-6-1 και 20000 εποχές εκπαίδευσης. Το δίκτυο αυτό παρουσίασε σχετικά χαµηλό 

σφάλµα πρόβλεψης στα δεδοµένα εκπαίδευσης (3,23%), ικανοποιητικό σε σχέση µε 

τα υπόλοιπα δίκτυα µέσο απόλυτο σφάλµα (5,23%), ενώ η πρόβλεψή του που 

αφορούσε άνοδο του δείκτη κατά 5,63% θεωρήθηκε πως κινείται µέσα σε αποδεκτά 

πλαίσια µε βάση την εικόνα της κεφαλαιαγοράς κατά την περίοδο πραγµατοποίησης 

της πρόβλεψης. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται µε σκούρο χρώµα οι τιµές-στόχοι για τα 

παραδείγµατα εκπαίδευσης και µε ανοιχτό χρώµα οι έξοδοι του δικτύου που επελέγη 

για τα αντίστοιχα παραδείγµατα. 

 

Εικόνα Γ1 – Τιµές-στόχοι και έξοδοι του δικτύου 
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Τέλος, στην επόµενη εικόνα φαίνονται τα σφάλµατα που παρουσιάστηκαν κατά την 

εκπαίδευση του δικτύου αναφορικά µε τα δεδοµένα εκπαίδευσης (µεσαία γραµµή), τα 

δεδοµένα επαλήθευσης (ανώτερη γραµµή) αλλά και τα δεδοµένα ελέγχου (κατώτερη 

γραµµή). Οι γραµµές αυτές απεικονίζουν την πορεία του σφάλµατος για κάθε 

κατηγορία δεδοµένων καθώς αυξάνονταν οι εποχές εκπαίδευσης. Από την κλίση των 

ευθειών παρατηρούµε πως το σφάλµα µειώνονταν αρχικά µε µεγάλο ρυθµό, καθώς 

όµως οι εποχές εκπαίδευσης αύξαναν ο ρυθµός µείωσης γίνονταν όλο και µικρότερος. 

Το φαινόµενο αυτό παρουσιάστηκε σε όλες τις προσοµοιώσεις νευρωνικών δικτύων 

που πραγµατοποιήθηκαν και οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µια περαιτέρω αύξηση του 

αριθµού των εποχών εκπαίδευσης θα επέφερε µικρή µόνο βελτίωση στο συνολικό 

σφάλµα. Από την άλλη πλευρά, όπως έχει αναφερθεί, µια τέτοια αύξηση θα οδηγούσε 

σε δυσκολία του δικτύου να παράγει ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε δεδοµένα εκτός 

δείγµατος, συνεπώς η ικανότητα πραγµατοποίησης προβλέψεων του δικτύου θα 

µειωνόταν.  

 

Εικόνα Γ2 – Σφάλµατα δεδοµένων εκπαίδευσης, επαλήθευσης και ελέγχου
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