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Πεπίλητη 
 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εθηελήο κειέηε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, θαζψο 

θαη ε παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. Ζ παξνχζα εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ νη νπνίνη ελδείθλπληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

καο. 

Ζ δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα κεγάινπ φγθνπ είλαη ελ γέλεη 

απνηέιεζκα ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απνηειεί 

κείδνλα αλάγθε κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Μηα απφ ηηο πιένλ 

ζπνπδαίεο ρξήζεηο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απνηειεί ε εθαξκνγή ηνπο κε ζθνπφ ηελ 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ δηαθφξσλ ρξεκαηηζηεξίσλ. 

Έλαο απφ ηνπο πην αλψηεξνπο αιγφξηζκνπο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Μεραληθήο 

Μάζεζεο είλαη ν αιγφξηζκνπο ηνπ „Σερλεηνχ Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ‟ θαη ε ρξήζε ηνπ 

έρεη επεθηαζεί θαη εθαξκφδεηαη πιένλ ζε πιεζψξα πξνβιεκάησλ. Μηα κνληέξλα 

εθαξκνγή είλαη ε πινπνίεζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ησλ πξνβιέςεψλ ηνπο ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. 

Ο πξψηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάιπζε ησλ ρξνλνινγηθψλ 

ζεηξψλ θαη ησλ κνληέισλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο 

ηνπο. Γίλεηαη εθηελήο κειέηε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ, αθνινπζεί 

ν ηξφπνο εθπαίδεπζήο ηνπο, γίλεηαη ρξήζε 6 νηθνλνκηθψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία εκπεξηέρνπλ ηηκέο κεηνρψλ κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο ηηκήο. 

Ο δεχηεξνο ζθνπφο ηεο ζέζεο είλαη λα πινπνηεζνχλ δχν κνληέια πξφβιεςεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο αθξίβεηαο 

ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ. Παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ  

ARIMA , έλα Βαζχ Νεπξσληθφ Γίθηπν πινπνηείηαη γηα ηελ πξφβιεςε ρξνλνζεηξψλ. 

Tέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ απνηεινχζε αλέθαζελ ζεκείν 

ην νπνίν αθνξά πνιιά πεδία: έλα ηειεθσληθφ θέληξν θάζε εβδνκάδα απαηηεί 

πξνβιέςεηο γηα ηνλ φγθν θιήζεσλ, κεηεσξνινγηθή πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ, ε απφθαζε 

γηα ην αλ ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο άιινο ζηαζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο ηα επφκελα 

πέληε ρξφληα απαηηεί πξνβιέςεηο κειινληηθήο δήηεζεο, ε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 

επελδχζεσλ κεηνρψλ ρξεηάδεηαη πξνβιέςεηο γηα ηα απαηηήζεηο απνζεκάησλ. Απηφ 

πξεζβεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ πξνζθνξά ηεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ πξνβιέςεσλ. 
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Abstract 
 

One of the main aims of the particular thesis is the extensive study of  time series 

as well as the presentation of their applications. The present work is completed with the 

implementation of algorithms that are suitable for the analysis of our data. 

The creation of databases that refer to Big Data are the result of the rapid development 

of computer technology and science. Therefore the ability to manage these data is a 

major need in order to utilize them. One of the most important uses of these data is their 

application in order to make stock price forecasts of various stock exchanges. 

One of the most advanced algorithms in the scientific field of machine learning is the 

“Artificial Neural Network” and its use has expand and is now applied to a variety of 

problems. A modern application is the implementation of a Time series analysis and 

forecasting within the Stock Market.  

The first purpose of the thesis is the analysis of the time series and their models in order 

to understand their meaning and their use. An extensive study of the Neural Networks‟ 

architecture takes place, followed by the way they get trained, a set of financial data is 

used, which includes stock prices in order to predict their future price. 

The second purpose of the thesis is to develop two prediction models in order to 

compare them and then try to optimize the accuracy of the results produced. The 

creation of an ARIMA model is presented, a deep neural network is developed for the 

modeling and prediction of several time series. 

Finally it is worth stating that forecasting has always been a point that concerns many 

areas: each week a call center requires forecasts of the call volume, meteorological 

forecasts, the decision on whether to build another power plant in the next five years 

requires future demand forecasts, stock investment portfolio management needs stock 

requirements forecasts. 

Σhe analysis that is provided in this thesis represents the educational character of the 

work as well as its contribution in the field of forecasts. 

 

Key words 

Time Series, Databases, Machine learning, Neural Networks, Forecast of Prices, Stocks, 

Stock Exchange. 
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1. Διζαγυγή 

 

1.1. Πεπιγπαθή ηος πποβλήμαηορ 

 

Ο φξνο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο αθνξά έλα ζχλνιν παξαηεξήζεσλ πνπ ζπιιέγνληαη 

δηαδνρηθά ζην ρξφλν. Έρνπλ ζπρλή παξνπζία ζην ρψξν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φπσο επίζεο θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο, φπσο ε 

ηαηξηθή θαη ε κεραληθή.[1] 

ηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ ππάξρεη έλα ζχλνιν ηερληθψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

πξφβιεςε ηεο επφκελεο ρξνληθήο ζηηγκήο, είηε είλαη κηαο ψξαο, είηε κηαο εκέξαο, είηε 

ελφο κήλα. Παξφια απηά, είλαη δχζθνιν λα ιεθζνχλ ππφςηλ φινη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ε ρξνληθή πεξίνδνο είλαη 22/04/2013 - 

20/04/2020.[2] 

Πιένλ βειηηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ, θαζψο νη πξνβιέςεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλδπάδνληαο δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ε 

ρξήζε ππέξ-παξακέηξσλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ αιγφξηζκνπ.[3] 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή κειεηάηαη ε αλάιπζε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ σο 

κέζνδνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο θαη δεκηνπξγίαο πξνβιέςεσλ γηα ην 

κέιινλ. Γίλεηαη αλάιπζε θαη πξφβιεςε δηαθφξσλ κεηνρψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο 

ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ 

(Μεραληθήο Μάζεζεο) σο ελαιιαθηηθή κέζνδνο έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ: ARIMA, 

SPSS, STATA. [2] 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δχν ππαξρφλησλ 

αιγφξηζκσλ κε ηελ ρξήζε πνηθίισλ κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο φπσο είλαη ε ρξήζε 

βειηηζηνπνηεηή „adam‟, ε εηζαγσγή αξηζκψλ επνρηθφηεηαο, ε ρξήζε patience=3. 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ππάξρνπζεο εξγαζίεο φπσο απηή ηνπ Sima Siami Namin & 

Akbar Siami Namin κε ηίηιν: Forecasting economic and financial time series: ARIMA 

vs LSTM ηνπ παλεπηζηήκηνπ Texas Tech University, ηελ εξγαζία κε ηίηιν: Forecasting 

the OMXS30- a comparison between ARIMA and LSTM απφ ηνπο David Andreasson 

& Jesper Mortensen Blomquist ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Uppsala, αιιά θαη ηελ εξγαζία: 

A Comparative Analysis of Forecasting Financial Time Series Using ARIMA, LSTM, 
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and BiLSTM απφ ηνπο Sima Siami-Namini, Neda Tavakoli and Akbar Siami Namin 

θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

-To LSTM απέδσζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ην ΑRIMA ζε φιεο ηηο εξγαζίεο 

φπσο θαη ζηελ δηθή κνπ. 

-Με ηελ ρξήζε κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο ην κνληέιν απέδσζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή πινπνίεζε θαη ζπλεπψο απνηειεί πξνζθνξά 

ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

-Οη κεηξηθέο RMSE θαη MAE ιακβάλνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο απφ απηέο ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο. πλεπψο, επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή βειηηζηνπνίεζε.[76], [77], [78] 

 

1.2. Ανηικείμενο και ζηόσοι ηηρ μελέηηρ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή πξαγκαηεχεηαη ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελφο 

αιγφξηζκνπ Μεραληθήο Μάζεζεο κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε Σερληθψλ 

Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ γηα ηελ πξφβιεςε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί 

πξφβιεςε ηεο πνξείαο απηψλ ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, νη νπνίεο  ζα πξνέξρνληαη απφ 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζα έρνπλ σο παξαηεξήζεηο δηάθνξνπο  νηθνλνκηθνχο ή 

θνηλσληθνχο δείθηεο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ αιγφξηζκσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζηελ βέιηηζηε αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ καο, δειαδή ηεο ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ARIMA κε ην 

LSTM. Πην ζπγθεθξηκέλα νη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία είλαη νη εμήο: 

 Ζ κειέηε, ε αλάιπζε θαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή φισλ ησλ πηπρψλ ησλ 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαζψο θαη ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο. 

 Ζ θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο θαη ε αιγνξηζκηθή ηνπο 

πινπνίεζε, ε εχξεζε ζπλφισλ δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη 

εθηθηή ε δεκηνπξγία, ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ αιγνξίζκσλ. 

 Ζ δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηεο πξφβιεςεο  

 Ζ εμέηαζε, ε θαηαλφεζε θαη ε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ LSTM. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο ζρήκαηνο ηνπ πξναλαθεξζέληνο κνληέινπ. 
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1.3. Πεπιεσόμενα ηηρ μελέηηρ 

 

ην ζχλνιν ηεο ε δηπισκαηηθή απνηειείηαη απφ 6 θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην 

πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο 

αιιά θαη ηα πεξηερφκελα ηεο δηπισκαηηθήο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. Πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, θαζψο θαη γηα ην ηερληθφ θνκκάηη ηεο 

εξγαζίαο. 

 Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε Μεραληθή Μάζεζε. Πεξηιακβάλεηαη ν νξηζκφο θαη 

ηα είδε ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο. Παξνπζηάδεηαη ε ξνή ησλ βεκάησλ πνπ 

αθνινπζείηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ κνληέινπ καο. Έπεηηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ, 

αλαπηχζζνληαη νη βαζηθέο επηινγέο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ κνληέινπ καο. Σέινο, 

πεξηγξάθεηαη θαη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κε ηερληθέο 

Μεραληθήο Μάζεζεο. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ έλλνηα ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Γίλεηαη ν 

νξηζκφο θαη ε αλάιπζε ηνπο. Πξαγκαηεχεηαη ε έλλνηα ηεο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηεο ζηαζηκφηεηαο. ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ ππνδεηγκάησλ ηνλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαη πεξηγξάθεηαη ε  κεζνδνινγία 

Box-Jenkins. 

Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ηε πεξηγξαθή ησλ Σερλεηψλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ θαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Σερλεηψλ Νεπξσληθψλ 

Γηθηχσλ. Καη‟ επέθηαζε αλαιχεηαη ε εθπαίδεπζε θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπο. ηελ 

ζπλέρεηα, δίλνληαη θάπνηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπο θαζψο θαη ηα πεδία ζηα νπνία 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ εμεγνχληαη ην απιφ 

δίθηπν Perceptron, ην πνιπεπίπεδν Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν θαη ν θαλφλαο 

εθκάζεζεο Γέιηα. 

Σν έθην θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηνπο δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο θαη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ππνδεηγκάησλ.  Γίλεηαη αλάιπζε πνηθίισλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ. Δμεηάδεηαη 

ε θαηαιιειφηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ ARIMA κέζσ ηεο αλαθνξάο ζε νξηζκέλα 

θξηηήξηα πνπ είλαη απαξαίηεην λα πιεξνί έλα ππφδεηγκα πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηεί ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. 
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ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη 

εθηελήο πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο πξνβιέςεηο, θαη 

ηέινο παξαηίζεληαη νη θψδηθεο ησλ δχν κνληέισλ. 

ην φγδνν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, πεξηέρνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηα κνληέια θαη γίλεηαη πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα θαη επεθηάζεηο ηεο εξγαζίαο. 
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2. Μεθοδολογία 
 

2.1. Διζαγυγή  

 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζπγγξαθήο κηαο εξγαζίαο απνηειεί ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. Ζ ελδειερήο θαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο 

δηαζθαιίδεη ηελ εθηελή θαηαγξαθή  ηεο ζρεηηθήο κε ην αληηθείκελν βηβιηνγξαθίαο. ε 

απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε  πξνθεηκέλνπ 

λα ζπγθεληξσζεί ην απαξαίηεην πιηθφ ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

 

2.2. Ιζηοπική αναζκόπηζη  

 

Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ην 1920 φηαλ ν Udny Yyle 

δεκνζίεπζε 3 εξεπλεηηθά έγγξαθα. Σν πξψην: On the time- correlation ην 1921 

απνηειεί κηα θξηηηθή ηεο κεζφδνπ „πνηθίιεο δηαθνξάο‟, κηα έξεπλα ηεο κνξθήο 

ζπζρέηηζεο ςεχδνπο. Έρεη σο ζηφρν ηελ δηεπθξίληζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ δχν πνζνηήησλ ηνλίδνληαο φηη νη ζρέζεηο απηέο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ 

ρξφλν.[3] 

Σν δεχηεξν: On a Method of Investigating Periodicities in Disturbed Series, with 

Special Reference to Wolfer‟s Sunspot Number, κηα δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο 

πεξηνδηθψλ ζε δηαηαξαγκέλε ζεηξά, θαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε αξηζκνχο ησλ 

ειηαθψλ θειίδσλ ηνπ Wolfer.[3] 

Σν ηξίην εκθαλίζηεθε ην 1927, είρε σο ζθνπφ ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ρξνλνινγηθήο 

ζεηξάο ησλ ειηαθψλ θειίδσλ κε ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο κεζφδνπ 

πεξηνδνγξάκκαηνο ηνπ Schuster.[3] 

Οξηζκέλα απφ ηα πιένλ γλσζηά κνληέια, είλαη ηα κνληέια Box- Jenkins θαη 

ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηηο πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξψλ. Δπίζεο, εμίζνπ γλσζηά είλαη ηα 

κνληέια ARMA(Autoregressive moving average). Ζ πξψηε γελίθεπζε ήηαλ ε απνδνρή 

ησλ κνληέισλ ARMA, ηα νπνία ηζρχνπλ γηα ζηαζεξέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο. Ωζηφζν, 

ζπρλφ θαηλφκελν απνηειεί ε χπαξμε ηάζεο πνπ ζεκαίλεη κε ζηάζηκεο ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο.[3] 

Οη πξνζεγγίζεηο ησλ κνληέισλ ARCH and GARCH, αθνξνχλ κε γξακκηθέο 

γεληθεχζεηο θαη επηηξέπνπλ ηελ πξφβιεςε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο κε ζηαζεξήο 
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δηαθχκαλζεο. Σα κνληέια απηά, δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο C.W.J Granger θαη R.F 

Engle.[3] 

χκθσλα κε ην John McCarthy ε ηερλεηή λνεκνζχλε απνηειεί ηελ επηζηήκε θαη 

κεζνδνινγία ησλ „λννχλη-σλ‟ κεραλψλ. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ην πεδίν ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο πξνζνκνηψλεη ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ πξψηε 

κνξθή ηερλεηήο λνεκνζχλεο εκθαλίδεηαη ην 1940 θαη είλαη ν ιεγφκελνο ηερλεηφο 

λεπξψλαο απφ ηνπο McCulloch θαη Pitts κε ηελ πξψηε πεηπρεκέλε δεκηνπξγία ηνπ 

Σερλεηνχ Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ ην 1943.[71]  

Σν 1949 ήξζε ε επφκελε κεγάιε αλάπηπμε ησλ Νεπξσληθψλ δηθηχσλ, φηαλ ν 

ςπρνιφγνο Donald Οlding Hebb δεκνζίεπζε ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν “The Organzation 

of Behavior” ζην νπνίν γηλφηαλ εθηελήο αλάιπζε γηα ηνπο λεπξψλεο θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. εκαληηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή απνηειεί ε δνθηκή Σνχξηλγθ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε επθπψλ κεραλψλ ην 1950. [71] 

Σν 1957 δεκηνπξγήζεθε ην Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν ηνπ απινχ αηζζεηήξα 

Perceptron απφ ην Rosenblatt. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1960 αλαπηχρζεθε κηα 

καζεκαηηθή κέζνδνο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ βαξψλ ηνπ Νεπξσληθνχ 

Γηθηχνπ, αιγφξηζκνο ν νπνίνο έγηλε γλσζηφο σο Least mean squared ή Delta rule. 

Δπίζεο, ηζηνξηθφ νξφζεκν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν 

πνιιψλ επηπέδσλ κπνξεί λα απνζεθεχζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ην νπνίν 

απνδείρηεθε ην 1982 απφ ηνλ John Hopfield , ν νπνίνο παξνπζίαζε κηα εξγαζία ηνπ 

ζηελ Ακεξηθαληθή επηηξνπή επηζηεκψλ.[71] 

Σέινο, ην 1990, αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Vapnik Chevronenkis κηα πνιχ ηζρπξή 

ππνινγηζηηθή ηάμε απφ δίθηπα κε επηβιεπφκελε κάζεζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

παιηλδξφκεζεο θαη αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ.[71] 

 

2.3 Πεπιγπαθή ηηρ μεθοδολογίαρ  

 

Ζ δηαδηθαζία αλεχξεζεο ησλ πεγψλ νη νπνίεο ζα απνηεινχζαλ ηελ βάζε γηα λα 

ζηεξηρζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαιχεηαη ζηα παξαθάησ βήκαηα. 

Αξρηθά, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ιέμεσλ θιεηδηψλ, εληνπίζηεθαλ άξζξα επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ θαη βηβιία. Πξνθεηκέλνπ ε έξεπλα λα είλαη ελδειερήο θαη πξφζθαηε, ψζηε 

λα εκπεξηέρεη λέεο δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν, πξνηηκήζεθαλ 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο εξγαζηψλ κε εκεξνκελίεο απφ ην 2016 θαη κεηά. Απηφ ην 
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βήκα θξίζεθε αλαγθαίν ιφγσ ηνπ φηη ην ζέκα έρεη εξεπλεζεί θαη παιαηφηεξα θαη ε 

εμέιημε ζηελ δεκηνπξγία αιγνξίζκσλ ζα κπνξνχζε λα έρεη μεπεξαζηεί ζηηο παιαηφηεξεο 

πεγέο. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ έγηλε ν εληνπηζκφο ησλ άξζξσλ θαη βηβιίσλ κε βάζε ηελ 

ρξνλνινγία εμεηάζηεθαλ θαη άιια θίιηξα πξνθεηκέλνπ ε έξεπλα λα απνθέξεη πην 

ζηνρεπκέλα απνηειέζκαηα. Σέινο, θαη εθφζνλ εληνπίζηεθαλ νη πεγέο ειέγρζεθαλ θαη 

νη παξαπνκπέο ηνπο θαζψο ζα ήηαλ ζπλεηφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ. 

 

2.3.1. Καηαζκεςή ηος μονηέλος LSTM 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο πεξηβάιινλ 

πινπνίεζεο ηνπ αιγφξηζκνπ, ην Colaboratory ή Colab θαη επέιεμα ηνλ επηηαρπληή 

ξπζκίζεσλ CPU(hardware accelerator settings). Πξνηίκεζα ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο επθνιίαο ζηελ ρξήζε ηνπ, αθνχ δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

δηακφξθσζε ζηνλ πξνζσπηθφ κνπ ππνινγηζηή πέξα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

βηβιηνζεθψλ, θαζψο ιεηηνπξγεί online ζε server. Υξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε 

Keras. Ζ ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο πνπ εθάξκνζα ζην LSTM είλαη ε γξακκηθή. Οη 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο αθνξνχλ κηα ζηαζεξά πεξίνδν 7 εηψλ. Σν πξφβιεκα ην νπνίν 

πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία είλαη ε πξφβιεςε ηηκψλ κεηνρψλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ 

1.763 παξαηεξήζεηο. ηελ πεξίπησζε καο έρνπκε 6 δηαθνξεηηθέο ηηκέο Open, High, 

Low, Close, Adj close, Volume. Σα δεδνκέλα ρσξίζηεθαλ ζην train θαη ην test ζχλνια 

δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνίεζα ην 70% πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχζσ ην κνληέιν θαη ην 

ππφινηπν 30% ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζχλνιν ηεζη. Υξεζηκνπνηήζεθαλ callbacks γηα 

ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαιχηεξνπ αξηζκνχ 

επνρηθνηήησλ. Σν κνληέιν νξίδεηαη σο αθνινπζηαθφ κε βήκα ρξφλνπ 1. Ο 

βειηηζηνπνηεηήο είλαη ν „Adam‟ θαη ην κνληέιν εθπαηδεχεηε γηα 250 επνρηθφηεηεο. Ζ 

δεκηνπξγία ελφο Σερλεηνχ Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ ζην Colab εκπεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

 Γεκηνπξγία ηεο ηνπνινγίαο ηνπ δηθηχνπ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάιιειε 

επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπξψλσλ εηζφδνπ θξπθψλ επηπέδσλ(hidden layer), 

ησλ αξηζκφ ησλ θξπθψλ λεπξψλσλ ζηα θξπθά ζηξψκαηα θαη ησλ αξηζκφ ησλ 

λεπξψλσλ εμφδνπ. ηελ δηθή καο πεξίπησζε ην ζρήκα ησλ λεπξψλσλ εμφδνπ 

είλαη έλαο πίλαθαο 3d θαζψο έρνπκε νξίζεη ην „return sequences‟ ζε true. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ. Δπέιεμα έλαλ αιγφξηζκν εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο. 

Δηζήγαγα ην train θαη test ζχλνια δεδνκέλσλ, επηιέγνληαο ηηο κεηξηθέο 

MSE,RMSE θαη MAE. Σν δίθηπν έρεη δνθηκαζηεί ζηα ζχλνια δεδνκέλσλ γηα λα 

ππνινγηζηεί ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ηνπ. 
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Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ κνληέινπ LSTM ήηαλ 1,5 κήλαο. Oη δχν πξσηνγελείο πεγέο 

ήηαλ:  

1) Ηζηνζειίδα Github, ην πιηθφ έρεη ηίηιν „Bitcoin Prediction - Combinig Data and Text 

Mining‟ ηνπ θχξηνπ Ληλαξδάηνπ Παληειή. 

2) Ηζηνζειίδα Datacamp, ην πιηθφ έρεη ηίηιν „Stock Market Prediction with LSTM in 

Python ηνπ θχξηνπ Ganegedara Thushan.  

3) Ηζηνζειίδα Github, ην πιηθφ έρεη ηίηιν „timeseries-lstm-keras‟ ηνπ θχξηνπ Ivan Ariel 

Caceres. 

 

2.3.2. Ανάπηςξη ηος μονηέλος ARIMA(p,d,q) 

 

Ζ έξεπλα απηή αθνξά 6 ζχλνια δεδνκέλσλ ηα νπνία θαιχπηνπλ ηε ρξνλνινγηθή 

πεξίνδν απφ 22/04/2013 - 20/04/2020, έρνληαο έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ 1.763 

παξαηεξήζεσλ. Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχρηεθε ην κνληέιν ήηαλ ην „Jupyter 

notebook‟ θαη ν ιφγνο ήηαλ φηη ε πξσηνγελή πεγή ηνπ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

είρε πινπνηεζεί επίζεο ζε „Jupyter notebook‟, θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη 

απνηειεί θαη έλα απφ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα πεξηβάιινληα εξγαζίαο.  

Παξαηεξήζεθε φηη νη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο δελ είλαη ζηάζηκεο. Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο 

έρνπλ κνηίβν ηπραίνπ πεξηπάηνπ(random walk) ρσξίο επνρηθφηεηα. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ κνληέινπ ARIMA πεξάζηεθαλ νη παξάκεηξνη (p,d,q). Σν κνληέιν εθπαηδεχηεθε 

ζηα δεδνκέλα train θαιψληαο ηελ ζπλάξηεζε fit(). Σειηθψο, νη πξνβιέςεηο έγηλαλ 

θαιψληαο ηελ ζπλάξηεζε predict(). Γηα λα νξίζνπκε ην κνληέιν ζέηνπκε ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα: RMSE,MSE,MAE. 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Close 

Μέζνδνο: Διαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

Ζκεξνκελία:  22/04/2013 - 20/04/2020 

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ κνληέινπ ARIMA ήηαλ 1 κήλαο. Oη δχν πξσηνγελείο πεγέο 

ήηαλ: 

 1) Ηζηνζειίδα Machine Learning Mastery, πιηθφ κε ηίηιν „How to Create an ARIMA 

Model for Time Series Forecasting in Python‟ ηνπ θχξηνπ Brownlee Jason.   

2) Ηζηνζειίδα Github, βηβιίν κε ηίηιν „Python Data Science Handbook‟ ηνπ θπξίνπ 

Jake VanderPlas. 
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2.4 Βιβλιογπαθική αναζκόπηζη 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζηελ 

παξαπάλσ ελφηεηα. Υξεζηκνπνηψληαο κεξηθέο απφ ηηο πην δεκνθηιείο βάζεηο 

δεδνκέλσλ φπσο ScienceDirect, Web of science, Google Scholar αλαδεηήζεθαλ άξζξα 

κε ιέμεηο θιεηδηά. Σα ζεκαληηθφηεξα θιεηδηά ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 

“MachineLearning”, “Timeseries”, “Neuralnetworks” θαη “Arimamodel”. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ ππήξμαλ πνιιά. ην ζεκείν απηφ νξίζηεθε θίιηξν 

απφ ην 2016 θαη κεηά, εθφζνλ ρξεηαδφηαλ λα αλαδεηήζνπκε ηηο πην πξφζθαηεο πεγέο. Ο 

νξηζκφο ηνπ θίιηξνπ πεξηφξηζε ησλ κεγάιν φγθν ησλ απνηειεζκάησλ αιιά φρη αξθεηά. 

Έπεηηα εηζήρζε λέν θίιηξν φπσο ε θαηεγνξία θαη ν ηχπνο ηνπ άξζξνπ. Καηφπηλ, 

μεθίλεζε ε αλάγλσζε ησλ πεξηιήςεσλ. Αξθεηά άξζξα δελ ζρεηηδφηαλ κε ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο ζπλεπψο παξαιείθζεθαλ. ηε ιέμε θιεηδί “Timeseries” ηα απνηειέζκαηα 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ ηεο εκεξνκελίαο ήηαλ ηα παξαθάησ: 

 

Πίνακαρ 1 : Αποηελέζμαηα με βάζη ηη λέξη κλειδί “Timeseries” 

 Απνηειέζκαηα ρσξίο 

θίιηξν 

Απνηειέζκαηα απφ ην 

2016 

Google scholar 6.380.000 2.370.000 

Web of science 2012 - 

Science direct 3.550.016 809.399 

 

Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ησλ ππφινηπσλ ιέμεσλ κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία 

πξνέθπςε ε ιίζηα ησλ άξζξσλ θαη βηβιίσλ ηα νπνία ζα απνηεινχζαλ ηηο πεγέο ηεο 

εξγαζίαο. Ζ νξηζηηθή αλάδεημε ησλ πεγψλ είρε ζαλ θξηηήξην ηελ ζρεηηθφηεηα ηνπο κε 

ηα πεδία ηεο εξγαζίαο ηα νπνία έπξεπε λα θαιχςεη. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία κε βάζε 

ηα νπνία επηιέρζεθαλ νη πεγέο ήηαλ: 

 Πψο νξίδεηαη ε Μεραληθή Μάζεζε; 

 Πνηα ηα είδε ηεο Μεραληθήο κάζεζεο; 

 Μπνξεί λα γίλεη πξφβιεςε ρξνλνζεηξψλ κε ηηο ηερληθέο Μεραληθήο κάζεζεο; 

 Ση είλαη νη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο; 

 Πνηα ε αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ; 
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 Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο ζηαζηκφηεηαο; 

 Τπάξρνπλ ππνδείγκαηα ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ; 

 Πσο εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία Box-Jenkins; 

 Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Σερλεηψλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ; 

 Πσο εθπαηδεχνπκε έλα Νεπξσληθφ Γίθηπν; 

 Πνηα ε αξρηηεθηνληθή ελφο Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ; 

 Πνίεο νη εθαξκνγέο ελφο Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ; 

 Τπάξρνπλ δηαγλσζηηθνί έιεγρνη γηα ηελ επηινγή ελφο ππνδείγκαηνο; 

 Πνηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ελφο ππνδείγκαηνο; 

 

2.5 ςμπεπάζμαηα 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ζ αλάιπζε ηεο κεζφδνπ πεξηιάκβαλε 

ηνλ ηξφπν κε βάζε ησλ νπνίν θαηαιήμακε ζηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα θαη βηβιία ηεο 

εξγαζίαο καο. 
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3. Μησανική μάθηζη 
 

3.1. Διζαγυγή 

 

Ο φξνο Μεραληθή κάζεζε επηλνήζεθε απφ ηνλ Arthur Samuel ην 1959, έλαλ 

Ακεξηθαλφ πξσηνπφξν ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο ν νπνίνο δήισζε φηη „νη ππνινγηζηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κέζσ ηεο  

Μεραληθήο  κάζεζεο λα κάζνπλ ρσξίο λα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ξεηά‟. ην πεδίν ηεο 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ε Μεραληθή κάζεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζχλζεησλ κνληέισλ θαη αιγφξηζκσλ κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε, γηα εκπνξηθή ρξήζε θαη 

ν ρψξνο απηφο νλνκάδεηαη „Πξνγλσζηηθή Αλάιπζε‟(Predictive Analytics).[72] 

 

3.2 Οπιζμόρ Μησανικήρ Μάθηζηρ 

 

Ζ Μεραληθή κάζεζε είλαη κηα εθαξκνγή ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ παξέρεη ζηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο κάζεζεο 

θαη βειηίσζεο απφ ηελ εκπεηξία ρσξίο λα πξνγξακκαηίδνληαη ξεηά. Ζ Μεραληθή 

κάζεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ππνινγηζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εθπαηδεπηνχλ κφλα ηνπο. 

[4] 

Ζ Μεραληθή κάζεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα ζχλνιν εξγαιείσλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνβιέςεσλ πάλσ ζε δεδνκέλα. Δίλαη έλαο ηνκέαο πνπ κειεηά 

αιγνξίζκνπο θαη αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπή ηνπο, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ κνληέισλ απφ δηαζέζηκα δεηγκαηηθά δεδνκέλα.[6] 

Οη αιγφξηζκνη Μεραληθήο κάζεζεο βξίζθνπλ θπζηθά κνηίβα ζε δεδνκέλα πνπ 

δεκηνπξγνχλ. Υξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά γηα ηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο γηα ηελ ηαηξηθή δηάγλσζε, ζην ρξεκαηηζηήξην, ζηελ πξφβιεςε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ.[5] 
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3.2.1 Δίδη Μησανικήρ Μάθηζηρ 

 

ην ηνκέα ηεο Μεραληθήο κάζεζεο ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη κάζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη 

αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη, έρνπκε ηελ επηβιεπφκελε κάζεζε, ηελ 

κε επηβιεπφκελε κάζεζε θαη ηελ εληζρπηηθή κάζεζε.[5] 

Δπηβιεπφκελε Μάζεζε (Supervised Learning): ηελ επηβιεπφκελε κάζεζε ηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ζπλνδεχνληαη θαη απφ ραξαθηεξηζηηθά (features) θαη απφ 

εηηθέηεο (labels). Δίλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ ν αιγφξηζκνο γηα θάζε παξάδεηγκα ζηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θαηαζθεπάδεη κηα ζπλάξηεζε πνπ δείρλεη έλα αληηθείκελν 

εηζαγσγήο θαη έλα εμαγσγήο, κε ζθνπφ ηε γελίθεπζε ηεο ζπλάξηεζεο απηήο κε 

αληηθείκελα εηζφδνπ αιιά κε άγλσζηα αληηθείκελα εμφδνπ. Γχν είλαη ηα πξνβιήκαηα 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ επηβιεπφκελε κάζεζε: [5] 

Α) Σαμηλφκεζεο (Classification): Δθρψξεζε δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ-θιάζεσλ ζε θάζε 

κνληέιν πξφβιεςεο. 

Β) Παιηλδξφκεζεο (Regression): Δθρψξεζε ζπλερψλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ζε θάζε 

κνληέιν πξφβιεςεο.[5] 

Με επηβιεπφκελε Μάζεζε (Unsupervised Learning): ηελ κε επηβιεπφκελε κάζεζε ηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ζπλνδεχνληαη κφλν απφ ραξαθηεξηζηηθά(features). Ο 

αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί έλα θξπθφ κνηίβν pattern ζηα δεδνκέλα θαη έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηα ζπγθεληξψζεη (clustering), ρσξίδνληαο απηά ζε νκάδεο (groups). 

Δίλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ ν αιγφξηζκνο γηα θάζε παξάδεηγκα ζηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο θαηαζθεπάδεη έλα κνληέιν γηα έλα ζχλνιν εηζφδσλ ππφ κνξθή 

παξαηεξήζεσλ ρσξίο λα γλσξίδεη γηα ηηο εμφδνπο. Σξία είλαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ κε επηβιεπφκελε κάζεζε: [7] 

Α) Οκαδνπνίεζε (Clustering): Αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ νκάδσλ ζηα δεδνκέλσλ κε 

βάζε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Όπσο γηα παξάδεηγκα, δψα ίδηαο ξάηζαο ή ίδηνπ 

ρξψκαηνο.[5] 

Β) πζρέηηζε (Association): Αθνξά ηελ εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ, 

κε άιια ιφγηα ηελ εχξεζε γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ καδί. Όπσο γηα παξάδεηγκα, νη 

άλζξσπνη πνπ αγνξάδνπλ έλα θξαζί ζπλήζσο αγνξάδνπλ θαη ηπξί γηα λα ην 

ζπλνδέςνπλ.[5] 

Γ) Αλίρλεπζε αλσκαιηψλ (Anomaly detection): Αθνξά ηελ αλίρλεπζε αθξαίσλ ηηκψλ. 

Όπσο γηα παξάδεηγκα, εχξεζε ζπζθεπψλ πνπ απνηπγράλνπλ γξεγνξφηεξα ή πνπ 

δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν.[5] 
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3.3. Η διαδικαζία ηηρ Μησανικήρ Μάθηζηρ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ππνζέηεη φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ζην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε Μεραληθή κάζεζε. Δλ ζπληνκία εμεηάδεη ηελ δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία νη αιγφξηζκνη Μεραληθήο κάζεζεο κπνξνχλ λα επηιερζνχλ, λα εθαξκνζηνχλ θαη 

λα αμηνινγεζνχλ γηα ην πξφβιεκα.[9] 

1)πιινγή θαη πξνεηνηκαζία δεδνκέλσλ (Data collection and preparation): Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα έρνπκε άκεζα δηαζέζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηηο δνθηκέο ησλ αιγνξίζκσλ(νξηζκέλεο πεγέο γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ απνηειεί ην 

UCI Machine Learning Repository, Yahoo, Quandl). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ ην 

πξφβιεκα είλαη εληειψο λέν, γηα λα είλαη δπλαηφ λα γίλεη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεην ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία λα ζπγρσλεπζεί κε ην επφκελν 

βήκα ηελ επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κε ζθνπφ λα ζπιιέγνληαη κφλν ηα 

απαηηνχκελα δεδνκέλα. Απηφ είλαη εθηθηφ λα γίλεη ζπλήζσο κε ηε ζπλαξκνιφγεζε ελφο 

κηθξνχ ζπλφινπ δεδνκέλσλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά  πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα 

θαη λα πεηξακαηηζηείηε κε απηά πξηλ επηιέμεηε ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα 

ζπιιέμεηε θαη λα αλαιχζεηε ην πιήξεο ζχλνιν δεδνκέλσλ.[9] 

πρλά ε δπζθνιία είλαη φηη ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα δεδνκέλσλ ηα νπνία κπνξεί λα 

ζπζρεηίδνληαη αιιά είλαη δχζθνιν λα ζπιιερζνχλ, είηε επεηδή απαηηνχληαη πνιιέο 

κεηξήζεηο, είηε επεηδή βξίζθνληαη ζε δηάθνξα κέξε θαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ην λα 

ζπγρσλεπηνχλ θαηάιιεια είλαη δχζθνιν, φπσο θαη ην λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα δεδνκέλα 

είλαη θαζαξά, δειαδή φηη ηα δεδνκέλα δελ έρνπλ ζεκαληηθά ζθάικαηα θαη δελ είλαη 

ειιηπή.[9] 

Γηα ηελ επνπηεπφκελε κάζεζε (supervised learning) απαηηνχληαη επίζεο ζηνρεπκέλα 

δεδνκέλα, ηα νπνία κπνξεί λα απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ζρεηηθφ 

ηνκέα θαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζην ρξφλν. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε ε πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Οη αιγφξηζκνη 

Μεραληθήο κάζεζεο ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ, θαηά πξνηίκεζε 

ρσξίο ππεξβνιηθφ ζφξπβν. Με ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ 

απμάλεηαη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο θαη ην βέιηηζην ζεκείν επηινγήο ζην νπνίν 

ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα ρσξίο ππεξβνιηθή ππνινγηζηηθή επηβάξπλζε είλαη γεληθά 

αδχλαην λα πξνβιεθζεί.[9] 
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2)Δπηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ: Έλα παξάδεηγκα επηινγήο πηζαλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

απνηειείηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην  

ππφ επίιπζε πξφβιεκα.[4] 

Απηφ απαηηεί πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ δεδνκέλσλ.  

Δίλαη επίζεο απαξαίηεην ηα ραξαθηεξηζηηθά λα κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ρσξίο 

ζεκαληηθφ θφζηνο ή ρξφλν, θαζψο θαη λα είλαη αλζεθηηθά ζηνλ ζφξπβν θαη άιιεο 

δηαθνπέο ησλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία 

επηινγήο.[4] 

3)Δπηινγή Αιγνξίζκνπ: Γνζέληνο ηνπ πλφινπ δεδνκέλσλ ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

αιγφξηζκνπ ή αιγφξηζκσλ.[4] 

4)Παξάκεηξνη θαη επηινγή κνληέινπ: Γηα πνιινχο απφ ηνπο αιγφξηζκνπο  ππάξρνπλ 

παξάκεηξνη, νη νπνίνη είηε πξέπεη λα επηιερζνχλ απφ εκάο ρεηξνθίλεηα είηε απαηηνχλ 

πεηξακαηηζκφ γηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη θαηάιιειεο ηηκέο. 

5)Δθπαίδεπζε Αιγφξηζκνπ: Γεδνκέλνπ ηνπ αιγφξηζκνπ, ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ θαη 

ησλ παξακέηξσλ, ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα απνηειεί απιψο ηελ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ 

πεγψλ, πξνθεηκέλνπ λα ρηηζηεί έλα κνληέιν δεδνκέλσλ γηα λα πξνβιεθζνχλ  ηα 

απνηειέζκαηα ζε θαηλνχξγηα δεδνκέλα.[4] 

6)Αμηνιφγεζε: Γηα λα είλαη ζε ζέζε ην κνληέιν λα παξαηαζεί ζηελ παξαγσγή πξέπεη 

πξψηα λα ειεγρζεί θαη λα βαζκνινγεζεί γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πάλσ ζηα 

νπνία εθπαηδεχηεθε. Απηφ κπνξεί ζπρλά λα εκπεξηέρεη ηελ ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο ηνπ 

πεδίνπ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηξηθψλ γηα ηελ ζχγθξηζε.[4] Δάλ δελ 

επηηεπρζεί ε επηζπκεηή απφδνζε ηφηε ζπληνλίδνπκε ην κνληέιν ψζηε λα 

επαλεθπαηδεπηεί.[10] 

 

3.3.1 Μέθοδοι βεληιζηοποίηζηρ ηος μονηέλος 

 

Αθνχ αμηνινγήζνπκε ην κνληέιν ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε αλ ε απφδνζε ηνπ είλαη 

αξθεηά θαιή. Δάλ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ απφδνζε ηνπ κπνξνχκε λα 

βειηηψζνπκε ην κνληέιν καο. Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα λα ην θάλνπκε απηφ, φκσο 

ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο ηξεηο πην βαζηθέο απφ απηέο:[11] 

1) Μείσζε δηαζηάζεσλ (Dimensionality reduction): θνπφο ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγήο είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα δεδνκέλα. 

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ πεξηέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

άιια ραξαθηεξηζηηθά πεξηέρνπλ ίδηεο πιεξνθνξίεο. Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ λα 
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θξαηάκε έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ή λα ηα ζπκπηχμνπκε ζε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ.[1],[12] 

2) Ρχζκηζε ππέξ-παξακέηξνπ (Hyperparameter tuning): Μηα ξχζκηζε φπνπ 

αλάινγα κε ηα ζχλνια δεδνκέλσλ, δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζα δψζνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Όπσο γηα παξάδεηγκα, ε ηξνπνπνίεζε ελφο δηαγξάκκαηνο ζε 

δηαθνξεηηθφ ηχπν δηαγξάκκαηνο.[11] 

3) Μέζνδνη ζπλφινπ (Ensemble methods): Μηα ηερληθή πνπ ζπλδπάδεη δηάθνξα 

κνληέια γηα λα παξάγεη έλα νπηηθφ κνληέιν. Όπσο ζε έλα παξάδεηγκα 

παιηλδξφκεζεο, εάλ έρνπκε ηξία κνληέια θαη ην έλα πξνβιέπεη ζεξκνθξαζία 5, 

ην δεχηεξν πξνβιέπεη ζεξκνθξαζία 8 θαη ην ηξίην ζεξκνθξαζία 4 ηφηε ε κέζε 

ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα ήηαλ 5,67 βαζκνχο.[11],[12] 

4) Αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο (Sentiment Analysis): Ζ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαηά πφζνλ έλα γξακκέλν θνκκάηη 

είλαη ζεηηθφ, αξλεηηθφ ή νπδέηεξν. Ζ ρξήζε ηεο αλάιπζεο ζπλαηζζεκάησλ 

γίλεηαη κε ζθνπφ λα κπνξνχλ νη αλαιπηέο ησλ δεδνκέλσλ  λα εθηηκνχλ ηελ 

θνηλή γλψκε  ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, λα δηεμάγνπλ κηα ιεπηή έξεπλα αγνξάο, 

λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ πξντφλησλ ηνπο.[79] 

 

3.4 Ππόβλετη Υπονολογικών ειπών με Σεσνικέρ Μησανικήρ 

Μάθηζηρ 

 

Με ηε ρξήζε ηερληθψλ Μεραληθήο κάζεζεο κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ νη ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο. Δίλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα εθαξκνζηεί νπνηνζδήπνηε αιγφξηζκνο 

Μεραληθήο κάζεζεο, ψζηε λα εθπαηδεπηεί έλα κνληέιν θαη λα γίλεη ρξήζε ηεο 

ρξνλνινγηθήο ζεηξάο γηα εθπαίδεπζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ γηλφηαλ ε πξφβιεςε κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ρξεζηκνπνηνχζα θιαζηθέο ηερληθέο αλάιπζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ 

δελ ζα αμηνπνηνχζα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη έηζη δελ ζα είρα αμηφινγα 

απνηειέζκαηα. πλήζσο, γηα ηελ πξφβιεςε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αιγφξηζκνη φπσο ηα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα(ANN), νη Μεραλέο Γηαλπζκάησλ 

ππνζηήξημεο(SVM), αιιά θαη ε ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ νηθνλνκηθέο ηζηνζειίδεο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη παξαηεξεζεί φηη ν ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ 

νδεγεί θαη ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. ε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιγνξίζκσλ, αξθεηέο κειέηεο έρνπλ 
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επηβεβαηψζεη φηη νη κεηξήζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πνξεία ηεο ηηκήο ησλ 

κεηνρψλ.[13] 
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4. Υπονολογικέρ ζειπέρ 

 

4.1. Διζαγυγή  

 

Ζ κειέηε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ. Με δηάθνξεο κεζφδνπο κπνξεί λα γίλεη ε πξφβιεςε ησλ 

κειινληηθψλ ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο θαη ζπλήζσο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα, ην 

θφζηνο ππνινγηζκνχ ηνπο, ηελ πνιππινθφηεηα ηνπο αιιά θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ.[1] 

 

4.2. Οπιζμόρ Υπονολογικών ζειπών 

 

Ο φξνο ρξνλνζεηξά αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν παξαηεξήζεσλ ρ1,ρ2,…,ρt φπνπ ε θάζε 

κία μερσξηζηά θαηαγξάθεηαη ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν t. Γηα νξηζκέλεο  ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο είλαη εθηθηή ε θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ ζε θάζε ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ ζε 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηαζηήκαηα t0 [0,1].[14] 

Σα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα κπνξνχλ λα δειψλνληαη κε ρt θαη ζρεκαηίδνπλ κηα ζπλερή 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε παξαθνινχζεζε ησλ ζεηζκψλ ζε θάζε 

ρψξα ή ε θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζία  ηνπ αέξα.[15] 

Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο δηαζέζηκεο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά ζεκεία ίζνπ κεζνδηαζηήκαηνο, κε ζθνπφ λα κπνξεί λα 

ιακβάλεη σξηαία, εκεξήζηα, κεληαία ή ηξηκεληαίεο κεηξήζεηο. Σα ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα ζρεκαηίδνπλ κηα δηαθξηηή ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ ππνδειψλεηαη κε ρt, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε ηηκή πνπ παίξλεη κηα κεηνρή αλά εκέξα.[14],[15] 

ηελ αλάιπζε καο ζα αζρνιεζνχκε απνθιεηζηηθά κε δηαθξηηέο ρξνλνζεηξέο, δεδνκέλνπ 

φηη ππάξρνπλ πνιιά δεδνκέλα απηήο ηεο κνξθήο θαη επεηδή κηα ζπλερήο ρξνλνζεηξά 

κπνξεί πάληα λα πξνζεγγηζηεί ζσζηά απφ κηα δηαθξηηή ρξνλνζεηξά επηιέγνληαο ην 

θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα δεηγκαηνιεςίαο.[14],[15] 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλαθνξά θάπνησλ κέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

είλαη βαζηθέο έλλνηεο ησλ ρξνλνζεηξψλ : 

(α) Κηλεηφο κέζνο φξνο 

(β) Γηαζπνξά 

(γ) Γξαθηθή παξάζηαζε 
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(δ) ηαζηκφηεηα 

(ε) Σάζε 

 

Μηα παξαηεξνχκελε ρξνλνινγηθή ζεηξά ρt, t=1,…,n, είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία νλνκάδεηαη ζηνραζηηθή 

δηαδηθαζία (stochastic process). Γχν είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη 

ε αλάιπζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Πξψηνλ, ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

θαηλνκέλνπ πνπ αλαπαξηζηά κηα αθνινπζία παξαηεξήζεσλ. Γεχηεξνλ λα γίλεη ε 

πξφβιεςε ηεο πνξείαο ηνπ θαηλνκέλνπ, πψο ζα εμειηρζνχλ νη κειινληηθέο ηηκέο ησλ 

παξαηεξήζεσλ, φπσο θαη ε θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ απφ ηα δεδνκέλα καο ην νπνίν ζα 

έρεη παξφκνηεο ηδηφηεηεο κε εθείλεο ηνπ κεραληζκνχ παξαγσγήο ηεο ζηνραζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σα θχξηα ζηάδηα γηα λα δεκηνπξγεζνχλ κνληέια είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ κνληέισλ θαη ε εθηίκεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ.[16] 

 

4.2.1. Ανάλςζη σπονολογικών ζειπών 

 

ηα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ρξνλνζεηξψλ νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο ζπλήζσο δελ 

είλαη αλεμάξηεηεο. Γηα απηφ ην ιφγν ζηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ πξέπεη λα ιακβάλεηε 

ππφςε ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζπιιέγνληαη νη παξαηεξήζεηο. Κάζε παξαηήξεζε ηεο 

κεηξνχκελεο κεηαβιεηήο απνηειεί κηα δηκεξή παξαηήξεζε ηεο νπνίαο ε δεχηεξε 

κεηαβιεηή είλαη ν ρξφλνο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο αλάιπζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ είλαη νη 

παξαθάησ:[17] 

(α) Πεξηγξαθή (description): Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ή γξαθηθά καζεκαηηθά.[17] 

(β) Μνληεινπνίεζε (modeling): Πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε ην 

θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ κνληέιν, έηζη ψζηε λα πεξηγξάςνπκε ηελ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ κνληέια κηαο δεδνκέλεο κεηαβιεηήο, ηα νπνία 

βαζίδνληαη κφλν ζε πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο, φκσο ππάξρνπλ θαη κνληέια 

κηαο δεδνκέλε κεηαβιεηή ηα νπνία κπνξνχλ λα βαζίδνληαη φρη κφλν ζε πξνεγνχκελεο 

ηηκέο απηήο ηεο κεηαβιεηήο αιιά θαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο άιισλ κεηαβιεηψλ. Έηζη, 

ζηε ηειεπηαία πεξίπησζε, ε κεηαβνιή ζε κηα ζεηξά κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εξκελεία 

ηεο κεηαβνιήο ζε κηα άιιε ζεηξά.[17] 
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(γ) Πξφβιεςε (Forecasting): Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηεο 

ρξνλνζεηξάο. Τπάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε, φπνπ 

αλακέλνπκε ην κέιινλ λα κνηάδεη αξθεηά κε ην παξειζφλ.[18] 

(δ) Έιεγρνο (Control): Οη θαιέο πξνβιέςεηο επηηξέπνπλ ζηνλ αλαιπηή λα ειέγμεη κηα 

δεδνκέλε δηαδηθαζία, είηε πξφθεηηαη γηα κηα βηνκεραληθή δηαδηθαζία είηε γηα κηα 

νηθνλνκηθή αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία.[18] 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή ζα αζρνιεζνχκε θπξίσο κε ηνλ ζηφρν (γ) ηελ 

πξφβιεςε, φκσο ζπλήζσο ε πεξηγξαθή θαη ε κνληεινπνίεζε απνηεινχλ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ πξφβιεςε. Έηζη, είλαη θαλεξφ φηη νη ζηφρνη είλαη αιιειέλδεηνη κεηαμχ 

ηνπο.[17] 

 

4.2.2. ηοσαζηικέρ διαδικαζίερ 

 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο νη πεξηζζφηεξεο δηεξγαζίεο πεξηέρνπλ κηα ζηνραζηηθφηεηα 

ζηελ νξγάλσζε θαη εμέιημε ηνπο. Με βάζε απηή ηελ ζηνραζηηθφηεηα, νξίδνπκε σο 

ζηνραζηηθή δηαδηθαζία έλα γεγνλφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ ρξφλν αθνινπζψληαο ηνπο 

λφκνπο ησλ πηζαλνηήησλ. Δίλαη έλα ζχλνιν ηπραίσλ κεηαβιεηψλ πνπ θαηαηάζζνληαη 

ζην ρξφλν, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη είηε δηαθξηηφο είηε ζπλερήο. Μηα απφ ηηο πην 

βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε ζηαζηκφηεηα.[19],[20] 

 

4.2.3. ηαζιμόηηηα 

 

ηάζηκε νξίδνπκε ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά, ηεο νπνίαο νη ηδηφηεηεο δελ εμαξηψληαη απφ 

ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ε ρξνλνζεηξά. Αζζελψο ζηάζηκε θαιείηαη ε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξίζηεθα ηεο δελ 

αιινηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ έλλνηα ηεο ζηαζηκφηεηαο ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή δηφηη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ νπνηαζδήπνηε 

ρξνλνζεηξάο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη ε ππφζεζε φηη ππάξρνπλ κεξηθέο δνκέο ή 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο παξαηεξήζεηο, ηα νπνία ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ θαη 

κειινληηθά.[21] 

 Έηζη, νη ρξνλνζεηξέο κε επνρηθφηεηα (seasonality) ή κε ηάζεηο (trends) δελ είλαη 

ζηαζεξέο θαη ζα επεξεάζνπλ ηελ  αμία  ησλ ρξνλνζεηξψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. 
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Αληηζέησο, κηα ρξνλνζεηξά ιεπθνχ ζνξχβνπ (white noise) είλαη ζηάζηκε θαη ζα πξέπεη 

λα θαίλεηαη ίδηα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή.[21] 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά κε θπθιηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα 

είλαη ζηάζηκε δηφηη νη θχθινη δελ έρνπλ ζηαζεξφ κήθνο. Έηζη, πξηλ παξαηεξήζνπκε ηελ 

ζεηξά δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα πνπ ζα βξίζθνληαη νη θνξπθέο θαη νη 

θνηιφηεηεο ησλ θχθισλ.[21] 

Γεληθά, ηζρχεη φηη κηα ζηαζεξή ρξνλνινγηθή ζεηξά  δελ κπνξεί λα έρεη πξνβιέςηκα 

κνηίβα καθξνπξφζεζκα. Δίλαη αλακελφκελν φηη ηα ρξνληθά δηαγξάκκαηα ζα δείμνπλ φηη 

ε ρξνλνζεηξά είλαη πεξίπνπ νξηδφληηα κε ζηαζεξή δηαθχκαλζε. Βέβαηα ππάξρεη θαη 

πηζαλφηεηα θαη γηα θάπνηα θπθιηθή ζπκπεξηθνξά.[22] 

Τπάξρνπλ ηξφπνη γηα λα ειέγμνπκε εάλ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε. Ζ 

ζηαζηκφηεηα νξίδεηαη κε απζηεξά θξηηήξηα, σζηφζν γηα πξαθηηθνχο ζθνπνχο 

ππνζέηνπκε φηη ε ρξνλνζεηξά είλαη ζηάζηκε εάλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμαθνινπζεί 

λα έρεη ζηαζεξέο ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο, δειαδή: 

1. ηαζεξή κέζε ηηκή 

2. ηαζεξή δηαθχκαλζε 

3. Απηνζπλδηαθχκαλζε πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν[22] 

Γηα λα γίλεη κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηάζηκε ππάξρνπλ θάπνηα βήκαηα. Όπσο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε ηάζε θαη ε επνρηθφηεηα είλαη δχν ιφγνη πνπ θάλνπλ ηελ 

ρξνλνζεηξά κε ζηάζηκε. Έηζη, ε βαζηθή αξρή γηα λα θάλνπκε ζηάζηκε κηα ρξνλνζεηξά 

είλαη λα κνληεινπνηήζνπκε ή λα εθηηκήζνπκε ηελ ηάζε θαη ηελ επνρηθφηεηα ηεο 

ρξνλνζεηξάο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηηο αθαηξέζνπκε απφ ηελ ρξνλνζεηξά γηα λα έρνπκε 

κηα ζηαηηθή ζεηξά. Δπίζεο, ζην επφκελν βήκα είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ ηερληθέο 

ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε 

κεηαηξνπή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηηκψλ ζηελ αξρηθή θιίκαθα κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηάζεο θαη επνρηθφηεηαο.[23] 
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Δικόνα 1: Δξέηαζη ύπαπξηρ ζηαζιμόηηηαρ σπονοζειπών ζε διάθοπερ πεπιπηώζειρ. 

(Από [Rob J Hyndman,George Athanasopoulos,Forecasting Principles and 

Practice,3th Edition.]) 

     

a) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Google γηα 200 

ζπλερφκελεο εκέξεο. 

b) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ εκεξήζηα αιιαγή ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο Google 

γηα 200 ζπλερφκελεο εκέξεο. 

c) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηνλ εηήζην αξηζκφ πξνεηδνπνηήζεσλ ζηηο ΖΠΑ. 

d) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηηο κεληαίεο πσιήζεηο λέσλ κνλνθαηνηθηψλ πνπ 

πσινχληαη ζηηο ΖΠΑ. 

e) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ εηήζηα ηηκή δψδεθα απγψλ ζηηο ΖΠΑ. 

f) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ην κεληαίν ζχλνιν ησλ ρνίξσλ πνπ ζθάδνληαη ζηελ 

Βηθηψξηα ηεο Απζηξαιίαο. 

g) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ην εηήζην ζχλνιν lynx ην νπνίν είλαη παγηδεπκέλν 

ζηελ πεξηνρή ηνπ πνηακνχ McKenzie ηνπ βνξεηνδπηηθνχ Καλαδά. 

h) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ κεληαία παξαγσγή κπχξαο ζηελ Απζηξαιία. 

i) Σν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ κεληαία παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Απζηξαιία.[22] 

Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζε φιεο 

ηηο ρξνλνζεηξέο. Αξρηθά, νη ηάζεηο θαη ηα κεηαβαιιφκελα επίπεδα απνθιείνπλ ηηο 

ζεηξέο a), c), e), f), i) σο ζηάζηκεο. Δπηπιένλ, ε εκθαλήο επνρηθφηεηα πνπ παξαηεξνχκε 

ζηηο ρξνλνζεηξέο d), h), i) απνθιείεη θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνζεηξέο. Σέινο, 
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απνθιείεηαη θαη ε ρξνλνζεηξά ζην δηάγξακκα i) κηαο πνπ παξαηεξείηαη ε απμαλφκελε 

δηαθχκαλζε ηεο. Έηζη, κφλν ηα δηαγξάκκαηα b) θαη g) απεηθνλίδνπλ ζηάζηκε 

ρξνλνζεηξά.[24] 

πγθεθξηκέλα ζην δηάγξακκα g) νη ηζρπξνί θχθινη ηεο ρξνλνζεηξάο πηζαλφλ λα 

θαίλεηαη φηη ην θαζηζηνχλ κε ζηάζηκν αιιά νη θχθινη είλαη πεξηνδηθνί, δεκηνπξγνχληαη 

φηαλ ν πιεζπζκφο lynx γίλεηαη πνιχ κεγάινο γηα ηελ δηαζέζηκε ηξνθή θαη πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ ηελ αλαπαξαγσγή γηα λα κεησζεί ν πιεζπζκφο. Όηαλ νη πεγέο ηξνθήο 

αλαγελλεζνχλ ηφηε ζα επηηξέπεηαη μαλά ζην πιεζπζκφ λα απμεζεί. Μαθξνπξφζεζκα, 

ην ρξνλνδηάγξακκα απηψλ ησλ θχθισλ δε κπνξεί λα πξνβιεθηεί θαη γηα απηφ ην ιφγν ε 

ρξνλνζεηξά ζεσξείηαη ζηάζηκε.[24] 

 

4.2.4. Δπγοδικόηηηα 

 

Αλ ζεσξεζεί φηη κηα ρξνλνζεηξά απνηειεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηπραίαο 

κεηαβιεηήο, ηφηε είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ θαη άιιεο ηαπηφρξνλεο πξαγκαηνπνηήζεηο ή 

πξαγκαηνπνηήζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο. Ζ χπαξμε ηεο 

εξγνδηθφηεηαο πθίζηαηαη φηαλ ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξακέλνπλ ίδηα ζε φιεο 

ηηο πηζαλέο πξαγκαηνπνηήζεηο ηεο ρξνλνζεηξάο. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην έλαο 

απζηεξφο έιεγρνο εξγνδηθφηεηαο είλαη αδχλαηνο. Ζ εξγνδηθή ππφζεζε είλαη ε βαζηθή 

αλαιπηηθή ζπζθεπή ησλ ζηαηηζηηθψλ κεραληζκψλ. Τπνζηεξίδεη ηελ ππφζεζε φηη ν 

κέζνο ρξφλνο θαη ε πξνζδνθψκελε ηηκή κηαο παξαηεξνχκελεο ηηκήο είλαη ίζεο.[25] 

Όπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, νη δπλακηθέο πεξηγξαθέο κπνξνχλ ζπρλά λα αληηθαηαζηαζνχλ 

κε πνιχ απινχζηεξεο πηζαλφηεηεο, θαζψο  ν ρξφλνο εμαιείθεηαη απφ ηα κνληέια. ε 

έλα γεληθφηεξν πιαίζην έθπιεμε πξνθαιεί ην γεγνλφο ηεο ζεψξεζεο πσο νη 

επηθξαηνχζεο δηαηππψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ε αλακελφκελε ζεσξία 

ρξεζηκφηεηαο θαη νη απφγνλνί ηεο θάλνπλ ηελ αδηάθξηηε ππφζεζε ηεο εξγνλνκίαο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν θαη ηελ 

ηπραηφηεηα θαη πξνέξρνληαη απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπ 17
νπ

 αηψλα.[25]  

Έζησ φηη ζα ζεσξήζνπκε κηα παξαηεξνχκελε ηηκή σο εξγνδηθή εάλ ν κέζνο φξνο ηνπ 

ρξφλνπ ηζνχηαη κε ηελ πξνζδνθψκελε αμία ηνπ, δειαδή λα ηθαλνπνηείηαη ε εμίζσζε ηνπ 

Birkhoff.[25] 
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Δξίζυζη 1: H εξίζυζη ηος Birkhoff 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε f είλαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο W(t). ην αξηζηεξφ 

θνκκάηη, ε θαηάζηαζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν t. ηε δεμηά πιεπξά, έλα δηαρξνληθφ 

P(w) εηζάγεη βάξε ζην w. Αλ δηαηεξήζνπκε ηελ εμίζσζε (1) κπνξνχκε λα απνθχγνπκε 

ην νινθιήξσκα ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ θαη αληί απηνχ λα ηελ ελζσκαηψζνπκε ζην 

δηάζηεκα φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ Ω. ηελ πεξίπησζή καο ην P(w) δίλεηαη σο θαηαλνκή 

κηαο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο. ε ζπζηήκαηα κε παξνδηθή ζπκπεξηθνξά, απηφ κπνξεί 

λα απαηηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ P(w) σο ην φξην tκηαο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο πνπ 

εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν P(wt).[25] 

 

4.2.5. Σάζη και εποσικόηηηα 

 

Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηγξαθηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ ρξνληθήο δηάξθεηαο. Οη πην βαζηθέο πεγέο ησλ παξαιιαγψλ ζηηο 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο είλαη ε ηάζε (trend) θαη ε επνρηαθή (seasonal) κεηαβνιή.[25] 

(α) Δπνρηαθή δηαθχκαλζε (Seasonal variation): Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο κεηαβνιήο 

ζεσξείηαη γεληθά εηήζηνο ζε πεξίνδν θαη πξνθχπηεη γηα πνιιέο ζεηξέο, νη νπνίεο είηε 

κεηξψληαη εβδνκαδηαίσο, είηε κεληαία, ή ηξηκεληαία, φηαλ παξαηεξνχληαη παξφκνηα 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζε θάπνηεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο. Έλα παξάδεηγκα 

επνρηθφηεηαο, είλαη νη πςειέο πσιήζεηο παγσηψλ ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ. 

Δπίζεο, εάλ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά κεηξηέηαη κφλν εηεζίσο, ηφηε είλαη αδχλαην λα 

δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη επνρηθή δηαθχκαλζε.[25] 

(β) Σάζε (Trend): Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο κεηαβνιήο ππάξρεη, φηαλ κηα ζεηξά 

εκθαλίδεη πηψζε ή ζηαζεξή αλνδηθή αλάπηπμε γηα αξθεηέο δηαδνρηθέο πεξηφδνπο. Έλα 

παξάδεηγκα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δείθηε ιηαληθήο ηηκήο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

πνπ παξνπζηάδεη αχμεζε εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ζ ηάζε κπνξεί λα νξηζηεί σο 

καθξνπξφζεζκε αιιαγή ζην κέζν επίπεδν αιιά δελ ππάξρεη πιήξσο ηθαλνπνηεηηθφο 

νξηζκφο. Γεληθά, ε ηάζε εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ην κήθνο ηεο παξαηεξνχκελεο 

ζεηξάο.[26],[27] 
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(γ) Κπθιηθή δηαθχκαλζε (Cyclic variation): Ζ θπθιηθή δηαθχκαλζε πεξηιακβάλεηαη ζε 

πεξηφδνπο πεξηζζφηεξεο απφ έλα έηνο. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε ηηο θπθιηθέο 

επηρεηξήζεηο γηα κηα πεξίνδν πέληε εηψλ, φπσο θαη ηελ εκεξήζηα κεηαβνιή ζηελ 

βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δσληαλψλ πιαζκάησλ.[26],[27] 

Όηαλ ε κεηαβνιή ζηηο ρξνλνζεηξέο θπξηαξρείηαη απφ ηελ θαλνληθή γξακκηθή ηάζε ή 

ηελ θαλνληθή επνρηθφηεηα, ηφηε νη θιαζζηθέο κέζνδνη ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. Ωζηφζν,  

δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά φηαλ νη ηάζεηο ή νη επνρηθέο επηπηψζεηο αιιάδνπλ κε ην ρξφλν 

ή θαη φηαλ αθφκα ζπζρεηίδνληαη νη επηηπρεκέλεο ηηκέο ησλ αθαλφληζησλ δηαθπκάλζεσλ. 

Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηεο ίδηαο ρξνλνζεηξάο νλνκάδεηαη απηνζπζρέηηζε. 

πλήζσο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ππνιείκκαηα απφ κηα ηάζε θαη απφ θάπνην επνρηαθφ 

κνληέιν ζπζρεηίδνληαη, φηαλ δηαρσξίδνληαη απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν 

νλνκάδεηαη βξαρππξφζεζκε απηνζπζρέηηζε. ηελ ζπλέρεηα, γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

πξνβιέςεσλ ζα ήηαλ επηζπκεηφ έλα πην εμειηγκέλν κνληέιν πξνζεγγίζεσλ.[28] 

 

4.3. Τποδείγμαηα σπονολογικών ζειπών 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ είλαη ε 

επηινγή ηνπ πην θαηάιιεινπ ππνδείγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε 

απφ πνχ πξνέθπςε ε θάζε ρξνλνινγηθή ζεηξά, λα πξνζεγγίδνπκε ηθαλνπνηεηηθά ηα 

δεδνκέλα, αιιά θαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο γηα πξνβιέςεηο. 

 

4.3.1. Τπόδειγμα λεςκού θοπύβος 

 

Μηα αθνινπζία Υt πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηπραίεο κεηαβιεηέο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη 

ππνζέζεηο φηη έρνπλ κεδεληθή κέζε ηηκή, ζηαζεξή δηαθχκαλζε ζ
2
 θαη νη ηηκέο ηηο δελ 

απηνζπζρεηίδνληαη ηφηε ε αθνινπζία Υt ζα έρεη ηελ ίδηα ζπλάξηεζε ζπλδηαθχκαλζεο 

ηνπ iid ζνξχβνπ θαη ζα ζεσξείηαη ζηάζηκε. Μηα ηέηνηα αθνινπζία ηπραίσλ κεηαβιεηψλ 

δελ έρεη ζαθή πξφηππν ή ζρήκα θαη θαιείηαη αθνινπζία ιεπθνχ ζνξχβνπ.[21] 

 

                                               Xt ~ Wn(0,Sw
2
) 
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Δικόνα 2: Γιάγπαμμα σπονοζειπάρ λεςκού θοπύβος (Από [Rob J Hyndman,George 

Athanasopoulos,Forecasting Principles and Practice,3th Edition.]) 

 

Δπηπιένλ, κηαο πνπ νη ηηκέο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ δελ 

απηνζπζρεηίδνληαη, δειαδή δελ επεξεάδνληαη απφ παξειζνληηθέο ηεο ηηκέο ή απφ 

κειινληηθέο ηεο ηηκέο, πξνθχπηεη φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη νη 

ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο ηεο ηζνχληαη κε κεδέλ. Έλα παξάδεηγκα ιεπθνχ ζνξχβνπ 

ζα ήηαλ νη θιεξψζεηο ζην ΣΕΟΚΔΡ, νη νπνίεο δελ ζπζρεηίδνληαη κε πξνγελέζηεξεο 

θιεξψζεηο θαη νη ηηκέο ησλ πξνεγνχκελσλ ζεηξψλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο επφκελεο ζεηξάο.[21],[29] 

 

4.3.2 Τπόδειγμα ηςσαίαρ διαδπομήρ 

 

Ωο ηπραία δηαδηθαζία ή δηαθνξεηηθά iid δηαδηθαζία νξίδνπκε κηα δηαδηθαζία 

αλεμάξηεησλ  θαη ηζφλνκα θαηαλεκεκέλσλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα αθνινπζία ηπραίσλ 

κεηαβιεηψλ σο iid ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:[30] 

1) Ζ κέζε ηηκή κ λα είλαη ζηαζεξή θαη λα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ην κεδέλ. 

2) Ζ δηαθχκαλζε ζ
2
 λα είλαη ζηαζεξή γηα φιεο ηηο ηηκέο. 

3) Ύπαξμε αλεμαξηεζίαο κεηαμχ φισλ ησλ ηηκψλ(νη ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο 

λα είλαη κεδεληθνί). 
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Δικόνα 3: ηοσαζηικέρ διαδικαζίερ ηςσαίαρ διαδπομή (Από [Jiayu Qiu, Bin Wang, 

network based on attention mechanism,2020])Changjun Zhou, Forecasting stock 

prices with long-short term memory neural 

 

Έλα παξάδεηγκα ηπραίαο δηαδηθαζίαο ζεσξείηαη κηα ρξνλνζεηξά εt, ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ξίςεηο ελφο δαξηνχ φπνπ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζα 

κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηκέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δηάζηεκα αξηζκψλ [1,6]. H εt 

απνηειεί ην iid ζφξπβν κεδεληθνχ κέζνπ θαη εθθξάδεη ηελ ηπραία θαηεχζπλζε πνπ 

παίξλνπκε ζηελ ηπραία δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχκε.[30] 

 

4.3.3. Αςηοπαλίνδπομα Τπόδειγμαηα Κινούμενος Μέζος ARMA(p,q) 

 

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ππνδείγκαηα ιφγσ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπο είλαη ηα κεηθηά 

ππνδείγκαηα ARMA. Απνηεινχλ έλαλ ζπλδπαζκφ απφ ηα απηνπαιίλδξνκα 

ππνδείγκαηα AR(p) θαη ηνπ κνληέινπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ MA(q). Μπνξνχλ λα 

εξκελεχζνπλ έλαλ κεγάιν φγθν πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη παξαηεξνχληαη ζηελ 

δηάξθεηα ηεο δηεχξπλζεο ηεο ζηαζηκφηεηαο κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο. Ζ γεληθή ηνπο 
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κνξθή πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε ησλ δχν ππνδεηγκάησλ AR(p) θαη MA(q) θαη έρνπκε 

ηελ εμήο κνξθή:[31],[32] 

Xt = β0 + β1ρt-1 + β2ρt-2 +…+βpxt-p+εt + w1εt-1 + w2εt-2+...+wqεt-q  , 

Δλαιιαθηηθά γξάθεηαη θαη σο: 

β(Γ)xt = w(Γ)εt 

φπνπ β(Γ) = 1-β1Γ – βpΓ
p
 θαη w(Γ) = 1-w1Γ – …-βqΓ

q
 ηα πνιπψλπκα ηεο MA(p) θαη 

ΑR(q). 

Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε αλάιπζε κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ζε δχν κέξε, 

ζπγθεθξηκέλα ην ζηνραζηηθφ θαη ην αηηηνθξαηηθφ κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε 

ηηο κεγάιεο ηάμεηο γηα θάζε AR ή MA ππφδεηγκα. πλεπψο, έλα ζηνηρείν ηεο 

ρξνλνινγηθήο ζεηξάο νξίδεηαη απφ ην γξακκηθφ ζπλδπαζκφ p πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ 

θαη απφ ην q πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ ιεπθνχ ζνξχβνπ πνπ αθνξά ηηο εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο ηηο ηειεπηαίεο q ρξνληθέο ζηηγκέο.[31],[32] 

Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη ζρέζεηο: 

γz= β1 γz-1 + β2γz-2 +…+βpγk-p , εάλ z > q 

ξz=β1ξz-1 +β2ξz-2+…+βpγk-p , εάλ z > q 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηάζηκε ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηηο ξίδεο 

ηεο: β(Γ)=0 , w(Γ)=0 είλαη έμσ απφ ην κνλαδηαίν θχθιν ηεο. 

Γηα θάζε ππφδεηγκα ARMA ηζρχνπλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο απηνπαιίλδξνκνπ 

ππνδείγκαηνο ή ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ θηλεηνχ κέζνπ θαη είλαη ηα εμήο : 

AR(p) = ARMA (p,0) 

MA(q) = ARMA (0,q) 

Ζ κνξθή πνπ ζεσξείηαη πην απιή ζε έλα ππφδεηγκα ARMA είλαη ε 

ARMA(1,1).[26],[31],[32] 

 

3.3.4 Αςηοπαλινδπομικό μονηέλο AR(p) 

 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κνληέια ην νπνίν ζα αλαιπζεί είλαη ην απηνπαιηλδξνκηθφ 

κνληέιν AR ( autoregressive Model). Έρνπκε ηελ παξαθάησ εμίζσζε πνπ νξίδεη 

νπζηαζηηθά ηελ γεληθή κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο AR(p):[33],[34] 

Xt = β0 + β1ρt-1 + β2ρt-2+…+βpXt-p+εt 

Δλαιιαθηηθά γξάθεηαη θαη σο: 

εt = β(Γ)ρt  
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                φπνπ β(Γ) = 1-β1Γ-β2Γ
2
-…-βpΓ

p
   ην πνιπψλπκν ηνπ ΑR(p). 

Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη ζρέζεηο: 

κ = β0 / 1-β1-β2-…-βp 

γ0 = β1γ1 + β2γ2 +…+βpγp+ζ
2
 

γz =β1γz-1+β2γz-2+β2γz-p , εάλ z > 0 

ξz = β1ξz-1+β2ξz-2+…+βpξz-p , εάλ z > 0 

 

Ζ κεηαβιεηή β0 ηεο εμίζσζεο εθθξάδεη ηελ ζηαζεξά κέζε ηηκή ηεο ρξνλνινγηθήο 

ζεηξάο Xt θαη ε κεηαβιεηή βi αληαλαθιά ηελ επηξξνή ηεο Υt-i ηνπ παξειζφληνο ζηελ 

ηξέρνπζα Υt. Ο φξνο εt είλαη ην ζθάικα ην νπνίν απνηειείηαη απφ αζπζρέηηζηεο θαη 

ηζφλνκεο ηπραίεο κεηαβιεηέο κε κέζε ηηκή ίζε κε ην κεδέλ θαη ζηαζεξή δηαθχκαλζε 

ζε
2
, έηζη πξνθχπηεη φηη απνηειεί κηα αθνινπζία ιεπθνχ ζνξχβνπ {εt} ~ WN(0,ζε

2
). 

Οπνηνδήπνηε κνληέιν ηθαλνπνηεί ηελ εμίζσζε Xt κπνξεί λα νξηζηεί σο 

απηνπαιηλδξνκηθφ κνληέιν ηεο ηάμεο p, κνληέιν ην νπνίν ζπζρεηίδεη κε γξακκηθφ 

ηξφπν ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Υt, κε ηηο p παξειζνληηθέο ηηκέο απηήο ηεο 

κεηαβιεηήο.[26],[33],[34] 

 

4.3.5 Αςηοπαλίνδπομα ςποδείγμαηα AR(1) 

 

Έλα ππφδεηγκα AR(1) ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

Xt = β0 + β1ρt-1 + εt  

Δλαιιαθηηθά γξάθεηαη θαη σο: 

εt = (1-β1Γ)ρt  

φπνπ β(Γ) = 1-β1Γ ην πνιπψλπκν ηνπ ΑR(1). 

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε ε κεηαβιεηή εt αληηπξνζσπεχεη ην ζθάικα ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t. Αλ ε ρξνλνινγηθή ζεηξά Υt είλαη ζηάζηκε ηφηε ζα ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο:  

1. E(εt)=0 

2. E(εt
2
)=ζ

2
 

3. Δ(εt,εk)=0 

Αλ θάλνπκε ηελ ππφζεζε φηη είηε ν κέζνο ηζνχηαη κε κεδέλ είηε φηη νη κεηαβιεηέο 

ζεσξνχληαη σο απνθιίζεηο απφ ηνπο κέζνπο, ηφηε αλ αθαηξέζνπκε απφ ηελ γεληθή 

κνξθή ηνλ ρt-2 κέζν θαηά κέιε, ε ηειεπηαία ζρέζε ζα γίλεη:  

Xt =  β1ρt-1 + εt, φπνπ Xt = Xt – κ. 
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Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη ζρέζεηο: 

β0 = (1-β1)κ 

κ = β0/(1-β1) 

γ0 = V(ρt)=E(Xt-κ)
2
 = ζ

2
/(1-β1

2
) 

γz=Cov(xt,xt-z)=E(Xt-κ)(Xt-z-κ)=β1
z
 γ0 , εάλ z > 0 

ξz=γz/γ0=β
z
1 εάλ z > 0 , εάλ z > 0 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηάζηκε ζα πξέπεη λα ηζρχεη │β1│<1. 

 Αλ β1 > 0  ηφηε ε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο μεθηλψληαο απφ ηε κνλάδα, θζίλεη 

γεσκεηξηθά θαη ηείλεη πξνο ην κεδέλ φζν ην θ απμάλεηαη. 

 Αλ β1 < 0 ηφηε ε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο πάιη ζα ηείλεη πξνο ην κεδέλ αιιά 

κε δηαθνξεηηθφ πξφζεκν 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε φηη κέζσ ελφο ππνδείγκαηνο AR(1) παξνπζηάδεηαη κηα 

ρξνλνινγηθή ζεηξά σο άζξνηζκα κηαο ζηαζεξάο β0, κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ιεπθνχ 

ζνξχβνπ εt θαη θάπνηαο πξνεγνχκελεο παξαηήξεζεο ρt-1. [26],[29] 

 

4.3.6. Αςηοπαλίνδπομα ςποδείγμαηα AR(2) 

 

Έλα ππφδεηγκα AR(2) ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

Xt = β0 + β1ρt-1 + β2ρt-2 +  εt, 

Δλαιιαθηηθά γξάθεηαη θαη σο, 

εt = β(Γ)ρt, 

φπνπ β(Γ) = 1-β1Γ – β2Γ
2
 ην πνιπψλπκν ηνπ ΑR(2). 

Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη ζρέζεηο: 

β0 = (1-β1)κ 

κ = β0/(1-β1-β2) 

γ0 = V(ρt)=E(Xt-κ)
2
 = β1γ1+β2γ2+ζ

2
 

γz=Cov(xt,xt-z)=E(Xt-κ)(Xt-z-κ)=β1 γz-1 + β2γz-2 , εάλ z > 0 

ξz=γz/γ0=β1ξz-1 +β2ξz-2 , εάλ z > 0 

Δάλ ξ0 = 1 θαη ξ-1 = ξ1 ηφηε ε ζρέζε ξz γίλεηαη: 

β1 + β2 < 1, -β1 + β2 <1, -1<β2<1 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηάζηκε ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη παξαθάησ 

ππνζέζεηο: 

 β1 + β2 < 1 

 β2 – β1 < 1 
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 │β2│<1 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε φηη κέζσ ελφο ππνδείγκαηνο AR(2) παξνπζηάδεηαη κηα 

ρξνλνινγηθή ζεηξά σο άζξνηζκα κηαο ζηαζεξάο β0, κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ιεπθνχ 

ζνξχβνπ θαη θάπνησλ πξνεγνχκελσλ παξαηεξήζεσλ ρt-1, ρt-2. [26],[29] 

 

4.3.7. Μονηέλο κινηηού μέζος όπος πεπεπαζμένηρ ηάξηρ q ΜΑ(q) 

 

ηελ κνληεινπνίεζε ησλ ζηάζηκσλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ {Τt} γηα λα θαζνξηζηεί ην 

κνληέιν είλαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε ηνλ πεπεξαζκέλεο ηάμεο θηλεηφ κέζν φξν.  ην 

ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα θάλνπκε ηελ ππφζεζε φηη ε ρξνλνζεηξά Τt απνηειεί έλαλ 

ζηαζκηζκέλν κέζν ησλ ηπραίσλ ζθαικάησλ ησλ q πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. πλεπψο 

έρνπκε ηελ παξαθάησ εμίζσζε πνπ νξίδεη έλα κνληέιν θηλεηνχ κέζνπ φξνπ ηεο ηάμεο 

q: 

Υt = εt + w1εt-1 + w2εt-2+...+wqεt-q, 

φπνπ Δ(εt) = 0 θαη Var(εt) =ζα
2
 . 

Δλαιιαθηηθά γξάθεηαη θαη σο: 

Υt = (1-w1Β – w2Β
2
 -…-wqB

q
)εt, 

 Όπνπ w(Γ) = 1- w1Γ – w2Γ
2
 -...-wqΓ

q
 ην πνιπψλπκν ηνπ ΜΑ(q). 

Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ αληηζηξεςηκφηεηα, φηαλ νη ξίδεο ηεο 

πνιπσλπκηθήο εμίζσζήο ηζνχληαη κε κεδέλ θαη είλαη θαηά απφιπηε πην κηθξέο απφ ηε 

κνλάδα. 

1 – w1Γ – w2Γ
2 -…-wqΓq = 0. 

Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη ζρέζεηο: 

γ0 = (1+w1
2
+w2

2
+…+wq

2
)ζ

2
 

γz = (wz+wz+1w1+wz+2w2+…+wqwq-k)ζ
2
  γηα z > 1,…,q θαη γz = 0 γηα z > q 

ξz = wz+wz+1w1+wz+2w2+…+wqwq-k / 1+w1
2
+w2

2
+…+wq

2
 γηα z > 1,…,q θαη ξz = 0 γηα z 

> q. [26],[34] 

 

4.3.8. Τποδείγμαηα ARIMA(p,d,q) 

 

Σα κνληέια ARIMA παξέρνπλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξφβιεςε 

ρξνλνζεηξψλ. Δίλαη ηα πην δεκνθηιή γξακκηθά κνληέια ζηηο πξνβιέςεηο 
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ρξνλνζεηξψλ,[1] θαζψο παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξφβιεςε 

κειινληηθψλ ηηκψλ θαη παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην πξφβιεκα. Σα 

κνληέια ARIMA ζηνρεχνπλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο απηνζπζρέηηζεο ζηα δεδνκέλα. 

Γεληθά, έλα ππφδεηγκα ARMA(p,q) ην νπνίν εθαξκφδνπκε ζε κηα νινθιεξσκέλε  

ρξνλνζεηξά d ηάμεσο θαιείηαη σο απηνπαιίλδξνκν νινθιεξσκέλν ππφδεηγκα θηλεηνχ 

κέζνπ ηάμεσο(p,d,q). Πην ζπγθεθξηκέλα: νη p παξάκεηξνη ηνπ απηνπαιίλδξνκνπ 

ππνδείγκαηνο(AR), ν d είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαθνξψλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα λα 

γίλεη κηα ρξνλνζεηξά ζηάζηκε θαη q νη παξάκεηξνη ηνπ ππνδείγκαηνο θηλεηνχ κέζνπ 

φξνπ(MA). 

Σν απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα θηλεηνχ κέζνπ ζπκβνιίδεηαη σο ARIMA(p,d,q) θαη ε 

γεληθή ηνπ κνξθή είλαη ε εμήο:[35] 

B(Γ)(1-Γ)
d
Υt = δ+ W(Γ)εt, 

φπνπ B(Γ) = 1-β1Γ-…-βpΓ
p
   θαη W(Γ)= 1- w1Γ -…-wqΓ

q 
. 

Έλα παξάδεηγκα, ην ππφδεηγκα πνπ πεξηγξάθεηαη ARIMA(2,1,3) εξκελεχεηαη πσο 

πεξηέρεη δχν απηνπαιίλδξνκνπο παξακέηξνπο θαη ηξεηο παξακέηξνπο θηλεηνχ κέζνπ, νη 

νπνίεο έρνπλ ππνινγηζηεί γηα ηελ ζεηξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ησλ δεπηέξσλ 

δηαθνξψλ.[35] 

Σν κνληέιν ARIMA ζεσξείηαη έλα ηζρπξφ κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη ζε δεδνκέλα 

ρξνλνζεηξψλ. Σα κνληέια ARIMA βαζίδνληαη ζε ηξεηο παξακέηξνπο, ζην απηφ-

επηζεηηθφ (p), ζην θηλνχκελν κέζν φξν (q) θαη ζηελ πξψηε δηαθνξά (d) ησλ 

ρξνλνζεηξψλ. Οη ρξνλνζεηξέο κεηαηξέπνληαη ζε ζηάζηκεο κε δηαθνξνπνίεζε θαη ην 

θαηάιιειν κνληέιν ARMA πξνζαξκφδεηαη ζηελ ζεηξα.[36] 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην θαιχηεξν κνληέιν ARIMA ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: 

 ρεηηθά κηθξφ BIC(Bayesian ή Schwarz θξηηήξην πιεξνθνξηψλ) 

 ρεηηθά κηθξφ ηππηθφ ζθάικα παιηλδξφκεζεο(S.E. παιηλδξφκεζεο) 

 ρεηηθά πςειφ R
2
 

 Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία Q θαη ην δηάγξακκα απηνζπζρέηηζεο δείρλνπλ φηη δελ 

ππάξρεη ζεκαληηθφ κνηίβν πνπ απνκέλεη ζηελ απηνζπζρέηηζε 

ζπλαξηήζεηο(ACF) θαη ζηελ κεξηθή απηνζπζρέηηζεο ζπλάξηεζεο(PACFs) ησλ 

ππνιεηκκάησλ αιιά φηη ην ππφινηπν ηνπ επηιεγκέλνπ κνληέινπ είλαη ν ιεπθφο 

ζφξπβνο.[37],[38] 
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4.3.9. Μεθοδολογία Box-Jenkins 

 

Ζ κεζνδνινγία Box-jenkins κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο πεξηπηψζεηο κε δεδνκέλα ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά κε ζηαζηκφηεηαο. πκπεξηιακβάλεη ηξία βήκαηα, 

ηελ ηαπηνπνίεζε (identification), ηελ εθηίκεζε (estimation) θαη ηνλ δηαγλσζηηθφ έιεγρν 

(diagnostic checking). Οη Box θαη Jenkins ζχζηεζαλ ηελ εχξεζε ελφο ππνδείγκαηνο 

ARIMA(p,d,q) ην νπνίν ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ηεο ζηνραζηηθήο 

δηαδηθαζίαο απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα δεδνκέλα κε ζηφρν λα εθαξκνζηνχλ ζε 

πξνβιεπηηθέο δηαδηθαζίεο.[39] 

Ζ γεληθή κνξθή ηεο ARIMA(p,d,q) εμίζσζεο είλαη: 

B(Γ)(1-Γ)
d
Υt = δ+ W(Γ)εt, 

φπνπ B(Γ) = 1-β1Γ-…-βpΓ
p
   θαη W(Γ)= 1- w1Γ -…-wqΓ

q 
. 

Παξαθάησ έρνπκε ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ ηεο κεζνδνινγίαο Βνρ-Jenkins. 

1. Σαπηνπνίεζε (Identification): Αθνχ εμαζθαιίζνπκε ηε ζηαζηκφηεηα ηεο 

ρξνλνζεηξάο, αθνινπζεί ν έιεγρνο ηεο χπαξμεο ελδείμεσλ ηάζεο θαη 

επνρηθφηεηαο κέζσ ησλ δηαγξακκάησλ κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο (PACF) θαη 

απηνζπζρέηηζεο (ACF). Δλ ζπλέρεηα, θαζνξίδνπκε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ 

p,d,q πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπκε ην κνληέιν ARIMA. Οη ηηκέο p,q κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπλαξηήζεσλ ζηα δηαγξάκκαηα 

απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο. Ζ ηηκή d απνηειεί ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ ησλ δηαθνξψλ γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ρξνλνζεηξάο ζε 

ζηάζηκε.[39] 

2. Δθηίκεζε (Evaluation): Απηφ ην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ p θαη q 

παξακέηξσλ ηνπ απηνπαιίλδξνκνπ ππνδείγκαηνο(AR) θαη ηνπ θηλεηνχ κέζνπ 

ππνδείγκαηνο(MA). Ζ κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ είλαη κηα απφ ηηο πην 

ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ. πγρξφλσο, γίλεηαη 

έιεγρνο κε ηελ ρξήζε ηεο ζηαηηθήο ζπλάξηεζεο Q ησλ Box-pierce ηεο απφ 

θνηλνχ ζεκαληηθφηεηαο ελφο ζπλφινπ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο.[39] 

3. Γηαγλσζηηθφο Έιεγρνο (Diagnostic Checking): ην ηειεπηαίν ζηάδην έρνπκε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο, θαηά πφζν 

δειαδή είλαη ηδαληθφ ην ππφδεηγκα γηα ηα δεδνκέλα. Διέγρνπκε ηελ χπαξμε 

απηνζπζρέηηζεο ζηα θαηάινηπα θαη αλ ιεηηνπξγνχλ ζαλ κηα δηαδηθαζία ιεπθνχ 
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ζνξχβνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο γίλεηαη κε ην Ljung-Box test, ην νπνίν 

ειέγρεη ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο ζην δείγκα.[39] 

Οινθιεξψλνληαο φια ηα ζηάδηα ηεο κεζνδνινγίαο Box-Jenkins έρνπλ δηελεξγεί ε 

ηαπηνπνίεζε, ε εθηίκεζε θαη ν δηαγλσζηηθφο έιεγρνο ηνπ ππνδείγκαηνο ARIMA. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαηάινηπα δελ παξνπζηάδνπλ απηνζπζρέηηζε κπνξεί λα 

γίλεη ε πξφβιεςε δηαθνξεηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα δελ 

είλαη θαηάιιειν θαη πξέπεη λα αλαπηχμνπκε θαηλνχξην ππφδεηγκα πην θαηάιιειν 

γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο.[39] 
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5. Σεσνηηά Νεςπυνικά Γίκηςα 

 

5.1. Διζαγυγή 

 

Ζ πην απιή αλαθνξά ζε Νεπξσληθά Γίθηπα ζπρλά θαινχκελα θαη σο Σερλεηά 

Νεπξσληθά Γίθηπα δίλεηαη απφ ηνλ εθεπξέηε ησλ πξψησλ λεπξν-ππνινγηζηψλ Dr. 

Robert Hecht-Nielsen. Ο Nielsen αλαθέξεη ηνπο ππνινγηζηέο σο „ έλα ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απιψλ, δηαζπλδεδεκέλσλ ζηνηρείσλ 

επεμεξγαζηψλ, νη νπνίνη επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο κε ηελ δπλακηθή ηνπο απφθξηζε 

ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα.[73] 

 

5.2. Οπιζμόρ Σεσνηηών Νεςπυνικών Γικηύυν 

 

Με ηνλ φξν Νεπξσληθά Γίθηπα (Neural Networks) αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζχλνιν απφ 

δηαθνξεηηθά καζεκαηηθά κνληέια, ηα νπνία είλαη εκπλεπζκέλα απφ αληίζηνηρα 

βηνινγηθά κνληέια, δειαδή κνληέια πνπ κηκνχληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λεπξψλσλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ.[40],[5] 

Ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα έρεη απνδεηρζεί απφ ηνπο επηζηήκνλεο φηη ν εγθέθαινο 

απνηειείηαη απφ δηαθξηηά ζηνηρεία, ηνπο λεπξψλεο(neurons) πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο θαη ζπληζηνχλ ην πην βαζηθφ δνκηθφ θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Οη 

λεπξψλεο (επεμεξγαζηέο) ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ γηα λα ιχζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα εθηειψληαο δηάθνξεο πξάμεηο θαη ππνινγηζκνχο ζηα δεδνκέλα εηζφδνπ. Ζ 

κεηάδνζε ελφο ζήκαηνο απφ έλαλ λεπξψλα ζε έλαλ άιινλ γίλεηαη κέζν ζπλάςεσλ. Έρεη 

ππνινγηζηεί φηη ν εγθέθαινο απνηειείηαη απφ δέθα δηζεθαηνκκχξηα λεπξψλεο 

ηνπνζεηεκέλνπο ζε νκάδεο, φπνπ μερσξηζηά ε θάζε νκάδα ζπληζηά έλα θπζηθφ 

Νεπξσληθφ Γίθηπν. Έηζη, πξνθχπηεη φηη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ 

εθαηνληάδεο Νεπξσληθά Γίθηπα ηα νπνία κεκνλσκέλα πεξηέρνπλ ρηιηάδεο 

δηαζπλδεδεκέλνπο λεπξψλεο κε κέζν αξηζκφ δηαζπλδέζεσλ αλά λεπξψλα 1.000 κε 

10.000.[41] 
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Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ “Σερλεηά” γηα ηα Νεπξσληθά Γίθηπα γίλεηαη γηα λα ηα δηαρσξίζνπκε 

απφ ηα Νεπξσληθά Γίθηπα ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Σα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα 

απνηεινχλ απινπζηεχζεηο ησλ Νεπξηθψλ Γηθηχσλ θαη εκπλένληαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ν εγθέθαινο παξάγεη πιεξνθνξίεο. Έλα θιαζζηθφ κνληέιν Σερλεηνχ 

Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ εκπεξηέρεη δηάθνξα επίπεδα κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, δειαδή ελφο 

λεπξψλα ή κηαο νκάδαο λεπξψλσλ. Έλαο ηερλεηφο λεπξψλαο κπνξεί λα αζξνίδεη 

πιεξνθνξίεο απφ άιινπο λεπξψλεο θαη λα εθηειεί έλαλ ππνινγηζκφ ζε απηφ ην 

άζξνηζκα. Έλα Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν είλαη δηακνξθσκέλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή θαη απνθηά ηε γλψζε κέζσ ηεο εθκάζεζεο.[41] 

Έηζη, ν θχξηνο ζθνπφο γηα λα αλαπηπρζεί έλα Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν πξνήιζε απφ 

ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζεί έλα ηερλεηφ ζχζηεκα πνπ ζα κπνξεί λα εθηειεί παξφκνηεο 

εξγαζίεο κε εθείλεο πνπ εθηειεί ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο, κηαο πνπ ηα Νεπξσληθά 

Γίθηπα κνηάδνπλ θαη κηκνχληαη ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν.[5] 

 

5.2.1. Υαπακηηπιζηικά Σεσνηηών Νεςπυνικών Γικηύυν 

 

1. Σα πνιπεπίπεδα Νεπξσληθά Γίθηπα πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα 

θξπθφ επίπεδν είλαη εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα πξνζεγγίζνπλ 

φιεο ηηο ζπλαξηήζεηο-ζηφρνπο. Με βάζε φηη έλα Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν 

θαηέρεη έλα εθθξαζηηθφ ρψξν ππνζέζεσλ, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ε επηινγή 

ηεο πην θαηάιιειεο ηνπνινγίαο δηθηχνπ γηα έλα δεδνκέλν πξφβιεκα θαη λα 

απνθεπρζεί ε ππέξ-πξνζαξκνγή  ηνπ κνληέινπ.[42] 

2. Έλα Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηηηά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ 

ε εθκάζεζε ησλ βαξψλ πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα ελψ εθηειείηαη ην βήκα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σα βάξε ησλ πιενλάδνληα ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλήζσο είλαη 

κηθξά.[42] 

3. Σα Νεπξσληθά Γίθηπα ηείλνπλ λα είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηελ χπαξμε ζνξχβνπ 

ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Ζ δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ζνξχβνπ κπνξεί λα γίλεη κε 

ηε ρξήζε ελφο ζπλφινπ επηθχξσζεο, κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθάικαηνο 

γελίθεπζεο ηνπ κνληέινπ. Έλαο άιινο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ ζνξχβνπ είλαη ε 

κείσζε ηνπ βάξνπο θαηά έλα παξάγνληα ζε θάζε επαλάιεςε.[42] 

4. ηα Νεπξσληθά Γίθηπα γηα ηελ εθκάζεζε βαξψλ γίλεηαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

βαζκσηήο θαηάβαζεο ε νπνία φκσο ζπλήζσο ζπγθιίλεη ζε έλα ηνπηθφ ειάρηζην. 
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Ζ απνθπγή ηνπ ηνπηθνχ ειαρίζηνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πξφζζεζε ελφο φξνπ 

νξκήο ζηε ζρέζε ελεκέξσζεο βαξψλ.[42] 

5. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ Σερλεηνχ Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία 

πνιχ ρξνλνβφξα θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πιήζνο ησλ θξπθψλ θφκβσλ 

είλαη κεγάιν. Παξφια απηά, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηαρχηαηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεηγκάησλ ειέγρνπ.[42] 

 

5.2.2. Σο μονηέλο ηος Σεσνηηού Νεςπώνα 

 

Όια ηα κέξε ελφο ηερλεηνχ λεπξψλα είλαη δπλαηφ λα αληηζηνηρνχλ κε ηα κέξε ελφο 

βηνινγηθνχ λεπξψλα. Κάζε ηερλεηφο λεπξψλαο απνδέρεηαη κεξηθά ζήκαηα εηζφδνπ 

{ρ1,ρ2,…ρn} θαη απηά ηα ζήκαηα κεηαβάιινληαη απφ ηελ ηηκή ηνπ βάξνπο wi, έλαο 

ξφινο αληίζηνηρνο κε ηνλ ξφιν ηεο ζχλαςεο ζην βηνινγηθφ λεπξψλα, αθνχ ε ηηκή ηνπ 

βάξνπο κπνξεί λα πάξεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ηηκέο, φπσο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζχλαςεο 

κπνξεί λαη είλαη επηηαρπληηθή ή επηβξαδπληηθή.[43] 

Έλαο ηερλεηφο λεπξψλαο απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηνλ αζξνηζηή θαη ηελ ζπλάξηεζε 

ελεξγνπνίεζεο. Ο αζξνηζηήο πξνζζέηεη ηα ζήκαηα εηζφδνπ απφ ηα βάξε θαη παξάγεη 

κηα πνζφηεηα  θαη ε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο πνπ δηακνξθψλεη ηελ ηηκή ηεο εμφδνπ 

y ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνζφηεηα  θαη ηελ ηηκή θαησθιίνπ ηεο ζπλάξηεζεο. 

 

Δικόνα 4: Μονηέλο ηεσνηηού νεςπώνα (Από [Harsh Pokharna, For Dummies- The 

Introduction to Neural Networks we all need,2016]) 

 

Δλαιιαθηηθά έλαο ηερλεηφο λεπξψλαο κπνξεί λα έρεη θαη ηελ παξαθάησ κνξθή φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. 



ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

49 

 

 

 

Δικόνα 5: Δναλλακηική μοπθή μονηέλος ηεσνηηού νεςπώνα(Από [Andy Turner, 

Artificial Neural Networks,2015]) 

 

Α)χλνιν ζπλάςεσλ: ε θάζε ζχλαςε αληηζηνηρεί έλα βάξνο. Κάζε ζήκα ρi ζπλδέεηαη 

κε ην λεπξψλα θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπλνπηηθφ βάξνο wi. Σα ζπλνπηηθά βάξε 

γηα ηηο ζπλάςεηο είλαη ζεηηθά φηαλ έρνπκε εληζρπηηθέο ζπλάςεηο θαη αξλεηηθά φηαλ 

έρνπκε αλαζηαιηηθέο ζπλάςεηο.[43] 

Β) Αζξνηζηήο: Τπεχζπλνο γηα ην άζξνηζκα ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ, ηα νπνία 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζπλνπηηθά βάξε ηνπ λεπξψλα.[43] 

Γ) πλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο: Οξίδεη ηελ έμνδν ηνπ λεπξψλα. Θεσξείηαη έλαο κε 

γξακκηθφο κεηαζρεκαηηζηήο ππεχζπλνο γηα  ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιάηνπο ηεο εμφδνπ 

ελφο λεπξψλα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην επηζπκεηφ εχξνο ηηκψλ γηα ην πιάηνο 

βξίζθεηαη ζην θιεηζηφ δηάζηεκα [0,1] ή [-1,1].[43] 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο, νη πην βαζηθέο γξακκηθέο είλαη: 

Βεκαηηθή ζπλάξηεζε ή ζπλάξηεζε θαησθιηνχ, ζπλάξηεζε πξνζήκνπ, γξακκηθή 

ζπλάξηεζε, ηκεκαηηθά γξακκηθή ζπλάξηεζε. [43] 

Οη πην βαζηθέο κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο είλαη: ηγκνεηδήο ζπλάξηεζε, Τπεξβνιηθή 

εθαπηφκελε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο.[43] 

Γ) Πφισζε: Ζ πφισζε ηζνχηαη κε ην ζπλνπηηθφ βάξνο ηεο ζηαζεξήο εηζφδνπ. 

Δθαξκφδεηαη εμσηεξηθά ζηνλ λεπξψλα θαη αλάινγα κε ην αλ είλαη απηή ζεηηθή ή 

αξλεηηθή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο δηθηπαθήο δηέγεξζεο ηεο 

ζπλάξηεζεο ελεξγνπνίεζεο.[43] 

 



ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

50 

 

5.2.3. Δκπαίδεςζη Σεσνηηών Νεςπυνικών Γικηύυν 

 

ε έλα Νεπξσληθφ Γίθηπν θάζε λεπξψλαο πεξηέρεη έλα αξηζκφ ζεκάησλ πνπ έξρνληαη 

σο είζνδν ζε απηφλ θαη θάζε είζνδνο έρεη κηα δηθή ηεο ηηκή βάξνπο, ε νπνία δείρλεη 

πφζν ζηελά είλαη ζπλδεδεκέλνη νη δχν λεπξψλεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην βάξνο 

απηφ. Δπηπιένλ, ζε θάζε Νεπξσληθφ Γίθηπν πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε ηππνινγία ηνπ 

δηθηχνπ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ θξπθψλ επηπέδσλ θαη θξπθψλ θφκβσλ, φπσο θαη ε 

αξρηηεθηνληθή εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο ή αλαηξνθνδφηεζεο. Κάζε λεπξψλαο έρεη 

κφλν κηα έμνδν ε νπνία απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ. Σελ ζηηγκή πνπ 

έλαο λεπξψλαο ελεξγνπνηείηαη, απφ φια ηα δεδνκέλα ππνινγίδεηαη κηα ζπλάξηεζε πνπ 

ζπγθξίλεη ηελ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο κε κηα ηηκή πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηνλ 

λεπξψλα. Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαίδεπζε απηφ πνπ αιιάδεη 

είλαη νη ηηκέο ησλ βαξψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο λεπξψλεο, πξάγκα πνπ δελ γίλεηαη πάληα 

κε ηνλ ίδην ηξφπν κηαο πνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ κέζνδν πνπ ζα 

επηιέμνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Όηαλ θαηαζθεπαζηεί έλα δίθηπν γηα κηα εθαξκνγή 

ηφηε κπνξεί λα ζεσξεζεί έηνηκν γηα λα εθπαηδεπηεί. Πξψηα γίλεηαη ε επηινγή γηα ηπραία 

βάξε θαη κεηά μεθηλάεη ε εθκάζεζε ε νπνία γίλεηαη κε ηελ ρξήζε αιγνξίζκσλ πνπ 

πηνζεηνχλ κνληέια κάζεζεο κε επίβιεςε, ρσξίο επίβιεςε ή εληζρπηηθήο 

κάζεζεο.[44],[45] 

1) Δθπαίδεπζε κε επίβιεςε: Σν Νεπξσληθφ Γίθηπν καζαίλεη λα απεηθνλίδεη 

δεδνκέλεο εηζφδνπο ζε εμφδνπο νη νπνίεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο, κε 

θχξην ζθνπφ ηε γελίθεπζε ηεο αλαγλψξηζεο απηήο θαη γηα άιιεο εηζφδνπο 

καθξνπξφζεζκα.[44] 

2) Δθπαίδεπζε ρσξίο επίβιεςε: Σν Νεπξσληθφ Γίθηπν δεκηνπξγεί απεηθνλίζεηο 

απφ κηα αλαπαξάζηαζε ζε κηα άιιε αλαπαξάζηαζε.[44] 

3) Δληζρπηηθή Δθπαίδεπζε: Ο αιγφξηζκνο εθπαηδεχεηαη γηα λα κάζεη κηα 

ζηξαηεγηθή ελεξγεηψλ γηα δεδνκέλα κνξθήο παξαηεξήζεηο.[44] 

Ζ εθπαίδεπζε έρεη σο ζθνπφ ηελ εχξεζε ελφο ηξφπνπ αιιαγήο ησλ ζπλδεζκηθψλ βαξψλ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αιιαγή ηεο γεληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ, έηζη ψζηε λα 

παξέρεηαη κειινληηθά κηα επηζπκεηή έμνδνο κεηά απφ κηα δεδνκέλε είζνδν. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επηζπκεηή έμνδνο είλαη γλσζηή ηφηε ην δίθηπν καζαίλεη κε 

επίβιεςε(supervised learning), ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ην δίθηπν καζαίλεη ρσξίο 

επίβιεςε(unsupervised learning).[5],[45] 
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5.2.4. Απσιηεκηονική Σεσνηηών Νεςπυνικών Γικηύυν 

 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ είλαη ε εθπαίδεπζε, ε αξρηηεθηνληθή 

ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ 

δηθηχνπ κηαο πνπ δηακνξθψλεη ηνλ ηχπν ησλ λεπξψλσλ αιιά θαη ηελ δηάηαμε ησλ 

ζπλδέζεσλ ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί θαηάιιεια έλα Σερλεηφ Νεπξσληθφ 

Γίθηπν ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ επηπέδσλ 

δηθηχνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ ζε θάζε επίπεδν θαη ηελ ιεηηνπξγία ελεξγνπνηήζεηο 

ησλ θφκβσλ. Ζ νξγάλσζε ησλ λεπξψλσλ είλαη ζε κνξθή επηπέδσλ θαη ε δνκή ηνπο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ αιγφξηζκν κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη ε εθπαίδεπζε 

ηνπ δηθηχνπ. Σξεηο είλαη νη θαηεγνξίεο αξρηηεθηνληθψλ δηθηχσλ πνπ ππάξρνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη.[49] 

1) Γίθηπα εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο (feed forward): Θεσξείηαη ε πην απιά κνξθή 

ελφο δηθηχνπ. Πεξηέρεη έλα επίπεδν εηζφδνπ, έλα θξπθφ ζηξψκα θαη έλα επίπεδν 

εμφδνπ. ε θάζε επίπεδν ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο θφκβνο θαη θάζε θφκβνο ηνπ 

θξπθνχ ζηξψκαηνο θαη ηνπ ζηξψκαηνο εμφδνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο θφκβνπο κε ηα άθξα πνπ νλνκάδνληαη βάξε. Οη κνλάδεο έρνπλ 

νξγαλσζεί ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, έηζη ψζηε νη κνλάδεο ηνπ ελφο επηπέδνπ λα 

κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχλ ηηο κνλάδεο ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ, κέρξη λα γίλεη 

ηξνθνδφηεζε θαη ησλ κνλάδσλ ηνπ ηειεπηαίνπ επηπέδνπ. Έηζη, είλαη θαλεξφ φηη 

δελ ππάξρεη έμνδνο κνλάδαο ελφο επηπέδνπ πνπ λα είλαη ε είζνδνο ηεο κνλάδαο 

ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ απφ ηα πξνεγνχκελα επίπεδα. Έλα παξάδεηγκα ησλ δηθηχσλ 

πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο είλαη ηα δίθηπα νπηζζνδηάδνζεο (backpropagation). 

[5],[49] 
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Δικόνα 6: Παπάδειγμα ΣΝΓ ππόζθιαρ ηποθοδόηηζηρ (Από [(Καηεπίνα 

Γευπγούλη,Σεσνηηη Νοημοζύνη: Μια Διζαγυγική Πποζέγγιζη,ΔΑΒ,2015.]) 

 

2) Γίθηπα νπίζζηαο ηξνθνδφηεζεο (feed backward): ηα δίθηπα νπηζζίσο  

ηξνθνδνηνχκελα ηα νπνία θαινχκαη θαη αλαηξνθνδνηνχκελα ΣΝΓ (recurrent 

ANN), είλαη επηηξεπηφ ζηηο κνλάδεο ελφο επηπέδνπ λα κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχλ 

ηηο κνλάδεο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ή θαη πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ε αλαηξνθνδφηεζε αθνξά θφκβνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν, ηφηε ηα 

δίθηπα νξίδνληαη σο απηνζπζρεηηδφκελεο κλήκεο (autoassociated memories), ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νξίδνληαη σο εηεξνζπζρεηηδφκελεο κλήκεο 

(heteroassociated memories). ηα αλαηξνθνδνηνχκελα ΣΝΓ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα θξπθά ελδηάκεζα 

επίπεδα.[49],[48] 
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Δικόνα 7: Παπάδειγμα αναηποθοδοηούμενυν ΣΝΓ(Από [Καηεπίνα Γευπγούλη, 

Σεσνηηη Νοημοζύνη: Μια Διζαγυγική Πποζέγγιζη,ΔΑΒ,2015.]) 

 

3) Ππιπεπίπεδα δίθηπα πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο: ηελ δνκή ησλ πνιπεπίπεδσλ 

ΣΝΓ ππάξρεη ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα θξπθφ 

επίπεδν. Οη θφκβνη ησλ επηπέδσλ είλαη δπλαηφ λα είλαη πιήξσο ζπλδεδεκέλνη, 

δειαδή είηε θάζε θφκβνο ηνπ ελφο επηπέδνπ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο 

θφκβνπο ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ είηε είλαη κεξηθψο ζπλδεδεκέλνη. [46],[47] 
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Δικόνα 8: Πολςεπίπεδο ΣΝΓ ενόρ κπςθού επιπέδος ππόζθιαρ ηποθοδόηηζηρ και 

δύο κπςμμένυν επιπέδυν με πλήπυρ ζςνδεδεμένοςρ κόμβοςρ. (Από [ Καηεπίνα 

Γευπγούλη,Σεσνηηη Νοημοζύνη: Μια Διζαγυγική Πποζέγγιζη,ΔΑΒ,2015.]) 

 

5.2.5. Πλεονεκηήμαηα Σεσνηηών Νεςπυνικών Γικηύυν 

 

1) Ζ δπλαηφηεηα αληηπξνζψπεπζεο θαη γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ε 

εθκάζεζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη.[5] 

2) Ζ ηθαλφηεηα εθκάζεζεο ηνπ δηθηχνπ. Μπνξεί λα εθηειεί δηαδηθαζίεο πάλσ ζηα 

δεδνκέλα πνπ ηνπ δίλνληαη γηα επεμεξγαζία.[50] 

3) Ζ απηφ-νξγάλσζε ελφο Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ. Δίλαη ηθαλφ λα νξγαλψλεηαη φζν 

πεξλάεη ν ρξφλνο θαη αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ ηνπ δίλνληαη.[50] 

4) Γξήγνξε πξαγκαηνπνίεζε ππνινγηζκψλ κηαο πνπ ε δεκηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε 

αξρηηεθηνληθή ησλ επεμεξγαζηψλ ηνπ δηθηχνπ.[50] 

5) Αλνρή ζε ζθάικαηα. Έλα Νεπξσληθφ Γίθηπν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξζψλεη ηα 

ιάζε θαη λα αλαθιά ηα ζσζηά απνηειέζκαηα κφλν ηνπ, κηαο πνπ έρεη εθπαηδεπηεί λα 

ιχλεη ζπγθεθξηκέλα πξφβιεκα θαη λα αλαγλσξίδεη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα.[50] 

6) Γπλαηφηεηα παξάιιεινπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο αθνχ νπνηαδήπνηε εξγαζία έρεη λα 

εθηειέζεη κνηξάδεηαη ζε φινπο ηνπο λεπξψλεο ηνπ δηθηχνπ. Γεγνλφο πνπ παξέρεη 

γξήγνξεο ηαρχηεηεο αθνχ είλαη αληίζηνηρν κε ην λα έρνπκε πνιινχο επεμεξγαζηέο.[50] 

7)Γξήγνξε πξνζαξκνζηηθφηεηα. Σα Νεπξσληθά Γίθηπα κπνξνχλ αλάινγα κε ηηο 

κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο λα πξνζαξκφδνπλ ηα βάξε 
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ηνπο θαη αθφκα θαη αλ έρνπλ κάζεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ 

κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα επαλεθπαηδεπηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θαηλνχξην 

πεξηβάιινλ.[50] 

8) Αλαγλψξηζε πξνηχπσλ. Σα Νεπξσληθά Γίθηπα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ πξφηππα αθνχ δελ επεξεάδνληαη απφ ειιηπή δεδνκέλα. Μφιηο 

έλα Νεπξσληθφ Γίθηπν εθπαηδεπηεί, ρξεηάδεηαη κφλν έλαο θχθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα 

λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.[50] 

 

5.2.6. Δθαπμογέρ Σεσνηηών Νεςπυνικών Γικηύυν 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ησλ Σερλεηψλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ 

έρνπλ πξνθχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αξθεηέο απφ απηέο αμηνπνηνχληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε απφ ηελ αγνξά κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Καζψο ην πεδίν απηφ 

είλαη αλαδπφκελν είλαη θαλεξφ φηη ηα επφκελα ρξφληα νη εθαξκνγέο ηνπο ζα 

αμηνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ζε επηπιένλ πεδία. Σα Νεπξσληθά Γίθηπα είλαη 

γλσζηά ζε πξνβιήκαηα πνπ δελ είλαη θαηαλνεηά, φπσο είλαη ε πξφβιεςε, ε 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε απνηίκεζε αιιά θαη ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

κε-πξνβιέςηκεο ιεηηνπξγίεο. Μεξηθά απφ απηά ηα πξνβιήκαηα:[5] 

  

 Δμφξπμε πιεξνθνξίαο 

 Αλαγλψξηζε εηθφλαο 

 ρεδηαζκφο ελεξγεηψλ  

 Δπεμεξγαζία θσλήο 

 πζηήκαηα παξαγσγήο θαη ειέγρνπ 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

             Όια ηα παξαπάλσ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηα παξαθάησ: 

 Βηνκεραλία θαη Ρνκπνηηθή: Απηνκαηνπνίεζε ησλ ξνκπφη θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

γηα έιεγρν. πζηεκαηηθφο έιεγρνο ζηε γξακκή παξαγσγήο θαη ζηελ πνηφηεηα. 

 Ηαηξηθή: Πξφβιεςε ηεο αληίδξαζεο ησλ νξγαληζκψλ ζηελ ιήςε ησλ θαξκάθσλ, 

δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα, 

κειέηε αθηηλνγξαθηψλ.[5] 

 Άκπλα: Δχξεζε θαη Παξαθνινχζεζε ζηφρσλ, Κσδηθνπνίεζε ξαληάξ. 

 Οηθνλνκία: Αμηνιφγεζε φισλ ησλ επελδχζεσλ, πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο, ππνινγηζκφο θαη αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο.[5] 
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 Αεξνπνξία: Γεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πηήζεσλ, απηνκαηνπνίεζε 

πξνζνκνίσζεο πηήζεσλ, εχξεζε ειαηησκάησλ ζηα αεξνπιάλα. 

 Γεσινγία: Αλάιπζε ησλ πεηξσκάησλ ζηα νξπρεία, αλάιπζε ησλ πηζαλνηήησλ 

γηα ηελ χπαξμε πεηξειαίνπ ζε γεσινγηθά πεηξψκαηα. [5] 

 

5.3. Γίκηςο Perceptron 

 

Έλα απφ ηα πξψηα θαη πην απιά κνληέια Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

είλαη ην κνληέιν ηνπ αηζζεηήξα Perceptron. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη 

απνηειείηαη απφ έλαλ κφλν λεπξψλα. Θεσξείηαη ε βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία πην 

πεξίπινθσλ δηθηχσλ κε πεξηζζφηεξνπο λεπξψλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα. 

Σν ζπγθεθξηκέλν δίθηπν κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηζφδνπο, φκσο 

απνηειείηαη απφ κηα κφλν έμνδν. Δάλ νη Perceptrons δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε δνκή 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιχζνπλ νπνηαδήπνηε γξακκηθή ζπλάξηεζε. Ο πην 

βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ Perceptron είλαη ε αδπλακία ζην λα ηαμηλνκεί κε γξακκηθά 

δηαρσξίζηκσλ εηζφδσλ, δειαδή γηα λα γίλεη ζσζηή ε ηαμηλφκεζε φισλ ησλ 

δηαλπζκάησλ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ ππεξρψξνπ πνπ 

δηαρσξίδεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο.[5] 

 

 

Δικόνα 9: Γίκηςο Perceptron (Από [Mohit Deshpande, Perceptrons: The First 

Neural Netwrorks,2017.]) 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα θάζε ζχλδεζε ηνπ λεπξψλα ρ1,ρ2,..,ρn αληηζηνηρεί ζε έλα 

βάξνο wij πνπ δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ xi ζην λεπξψλα. εκαληηθφ είλαη ην γηλφκελν 
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ηνπ ρiwij θαη φρη νη ηηκέο ηνπ θαζελφο κεκνλσκέλα. Παξαθάησ δίλεηαη ε εμίζσζε ηνπ 

λεπξψλα:[5] 

U =  wixi −  𝛩𝑛
𝑖=1  

 

Γίλεηαη θαη ε έμνδνο ηνπ λεπξψλα: 

Y = 𝑓( wixi −  𝛩𝑛
𝑖=1  

Όπνπ ζπκβνιίδνπκε ζηνλ πξψην ηχπν κε U ηα ζπλνιηθά ζήκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην 

λεπξψλα. Με f δείρλνπκε ηελ ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο κε είζνδν ηελ ηηκή ηνπ 

δηαλχζκαηνο ρ θαη κε έμνδν ηελ ηηκή y. Σέινο, κε Θ απεηθνλίδνπκε ην θαηψθιη ηεο 

ζπλάξηεζεο ελεξγνπνίεζεο πνπ είλαη ην θαηψηεξν φξην πάλσ απφ ην νπνίν 

ελεξγνπνηείηαη ν λεπξψλαο.[51] 

Ζ απηφκαηε εθκάζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ Perceptνn είλαη ε 

βάζε γηα λα επηηεπρζεί ν επηζπκεηφο ζηφρνο ν νπνίνο είλαη ε εχξεζε ηεο δηαρσξηζηηθήο 

γξακκήο κεηαμχ δχν θιάζεσλ. Πνιιά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ ηελ ρξήζε 

πεξηζζφηεξσλ απφ έλαλ λεπξψλα θαη απηή ε αλάγθε νδήγεζε ζηελ κειέηε ηνπ δηθηχνπ 

Perceptron πνιιψλ επηπέδσλ, δίθηπν πην πεξίπινθν θαζψο δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο 

λεπξψλεο.[51] 

 

 

5.3.1. Πολςεπίπεδα Σεσνηηά Νεςπυνικά Γίκηςα 

 

Σν Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν πνιιψλ επηπέδσλ έρεη πην πνιχπινθε δνκή απφ ην απιφ 

κνληέιν ηνπ λεπξψλα Perceptron. Οη επηπιένλ πνιππινθφηεηεο πξνθχπηνπλ απφ 

δηάθνξεο αηηίεο.[5] 

1) Σν Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν πνιιψλ επηπέδσλ κπνξεί λα πεξηέρεη επηπιένλ 

ελδηάκεζα επίπεδα κεηαμχ ησλ επηπέδσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ, γλσζηά σο θξπθά 

επίπεδα(hidden layers) θαη νη ελζσκαησκέλνη ηνπο θφκβνη γλσζηνί σο θξπθνί 

θφκβνη(hidden nodes). Μηα ηέηνηα δνκή αληηζηνηρεί ζε έλα Νεπξσληθφ Γίθηπν πνιιψλ 

επηπέδσλ. Όηαλ έρνπκε έλα Νεπξσληθφ Γίθηπν εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο (feed-

forward), ηφηε νη θφκβνη ελφο επηπέδνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κφλν κε ηνπο θφκβνπο ηνπ 

επφκελνπ επηπέδνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε, έλα Νεπξσληθφ Γίθηπν κε 

αλαηξνθνδφηεζε(recurrent), ηφηε νη ζχλδεζκνη πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ κπνξνχλ λα 

ζπλδένπλ είηε θφκβνπο κέζα ζην ίδην επίπεδν είηε θφκβνπο ελφο επηπέδνπ πξνο ηα 
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πξνεγνχκελα επίπεδα. Έλαο λεπξψλαο Perceptron είλαη έλα Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν 

ελφο επηπέδνπ θαη εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο, κηαο πνπ απνηειείηαη κφλν απφ έλα 

επίπεδν θφκβσλ, ζπγθεθξηκέλα ην επίπεδν εμφδνπ, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα εθηειέζεη 

πνιχπινθεο καζεκαηηθέο πξάμεηο.[5] 

2) Σν Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν πνιιψλ επηπέδσλ θάλεη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

ζπλαξηήζεσλ ελεξγνπνίεζεο απφ ηηο ζπλαξηήζεηο πξνζήκνπ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο είλαη ε ζηγκνεηδήο, ε γξακκηθή θαη ε ππεξβνιηθή 

εθαπηφκελε, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή ηηκψλ εμφδσλ ζηνπο θξπθνχο θφκβνπο 

θαη ζηνπο θφκβνπο εμφδνπ.[5] 

Μέζσ απηφλ ησλ επηπξφζζεησλ πνιππινθνηήησλ είλαη επηηξεπηή ζηα πνιπεπίπεδα 

Νεπξσληθά Γίθηπα ε κνληεινπνίεζε πην πνιχπινθσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έρνπκε ην πξφβιεκα ηεο ζπλάξηεζεο XOR, 

νη εγγξαθέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν ππεξεπίπεδα, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη 

ζεκαληηθή αθνχ δηαρσξίδεη έλα ρψξν εηζφδνπ ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο. ε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα δελ είλαη δπλαηφ λα βξεη ιχζε ν λεπξψλαο Perceptron αθνχ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κφλν έλα ππεξεπίπεδν, κπνξνχλ φκσο λα ιπζνχλ απφ έλα Νεπξσληθφ 

Γίθηπν δχν επηπέδσλ εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο, φπνπ θάζε θξπθφο θφκβνο ζεσξείηαη 

σο έλαο λεπξψλαο Perceptron πνπ δεκηνπξγεί έλα απφ ηα δχν ππεξεπίπεδα. Ο θφκβνο 

εμφδνπ ιακβάλεη ην φξην απφθαζεο ζπλδπάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ λεπξψλσλ 

Perceptron.[5],[52] 

 

5.4. Κανόναρ Γέληα 

 

Ο θαλφλαο ηνπ Γέιηα είλαη έλαο θαλφλαο εθκάζεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ βαξψλ 

ησλ εηζφδσλ ζηνπο Σερλεηνχο Νεπξψλεο ζε έλα Νεπξσληθφ Γίθηπν θαη απνηειεί κηα 

παξαιιαγή ηνπ γεληθφηεξνπ αιγνξίζκνπ back propagation. Βαζίδεηαη ζηνλ ζηφρν λα 

ηξνπνπνηεζνχλ νη δπλάκεηο ησλ ζπλδέζεσλ εηζφδνπ, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε δηαθνξά 

ηεο επηζπκεηήο αμίαο εμφδνπ θαη ηεο πξαγκαηηθήο εμφδνπ ελφο λεπξψλα. Με ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θαλφλα γίλεηαη ε αιιαγή ζηα βάξε ζχλδεζεο φπσο αθξηβψο 

ειαρηζηνπνηεί ηνλ κέζν φξν ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ ηνπ δηθηχνπ. Ζ κεηάδνζε 

ηνπ ζθάικαηνο γίλεηαη ζηα πξνεγνχκελα ζηξψκαηα, ζε έλα ζηξψκα ηε θνξά θαη ε 

κεηάδνζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα θηάζεη ζην πξψην ζηξψκα. Πην απιά, φηαλ έρνπκε έλα 

πξφηππν ζε έλα Σερλεηφ Νεπξσληθφ Γίθηπν, απηφ θάλεη κηα ηπραία ππφζεζε γηα ην ηη 

κπνξεί λα είλαη. ηελ ζπλέρεηα, ηνπ είλαη θαλεξφ πφζν δηαθέξεη ε ππφζεζε ηνπ απφ ηελ 
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πξαγκαηηθή απάληεζε θαη πξνζαξκφδεη φπσο απαηηείηαη ηα βάξε ζηηο ζπλδέζεηο 

ηνπ.[53],[54] 

 

 

Δικόνα 10: Γιαδικαζία κανόνα Γέληα (Από [Mohit Mittal,Krishan Kumar,Quality 

of Services Provisioning in Wireless Sensor Networks using Artificial Neural 

Network: A Survey]) 

 

 

5.5. To LSTM (Long-short-term-memory) 

 

 

Γιάγπαμμα 1.10: Σο LSTM με 4 αλληλεπιδπώνηα επίπεδα (Από [Manik Soni, 

Understanding architecture of LSTM cell from scratch with code,2018.]) 

 

Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο πχιεο [74]. 

f: Forget gate, ελδερφκελε δηαγξαθή θειηψλ εθφζνλ ην επηζπκνχκε. 

i: Input gate, Δάλ επηζπκνχκε λα γξάςνπκε έλα θειί. 
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g: Gate gate, Πφζα λα γξάςεηο ζε έλα θειί. 

o: Output gate, Πφζα θειηά λα εμάγεη. [74][75] 

 

H πχιε FORGET: 

Αθνχ πάξνπκε ην απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληθήο θαηάζηαζεο ℎ(𝑡−1), ε πχιε 

FORGET καο βνεζάεη λα απνθαζίζνπκε ηη ζηνηρεία πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ηελ 

ρξνληθή θαηάζηαζε ℎ(𝑡−1) πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε κφλν ηα ζρεηηθά. 

Πεξηβάιιεηαη απφ ηελ ζηγκνεηδή ζπλάξηεζε ε νπνίν νξηνζεηεί ηελ είζνδν κεηαμχ [0,1] 

[38][39]. 

 

Δικόνα 11: Η πύλη FORGET (Από [Manik Soni, Understanding architecture of 

LSTM cell from scratch with code,2018.]) 

 

H Πχιε Δηζφδνπ : ΗNPUT 

 

 

Δικόνα 12: Η πύλη Διζόδος/ INPUT (Από [Manik Soni, Understanding 

architecture of LSTM cell from scratch with code,2018.]) 

 

ηελ πχιε εηζφδνπ, απνθαζίδνπκε λα πξνζζέζνπκε λέα ζηνηρεία απφ ηελ παξνχζα 

είζνδν αλάινγα κε ην πφζα επηζπκνχκε λα πξνζζέζνπκε. ην παξαπάλσ ζρήκα ν 
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ζηγκνεηδήο (λεπξψλαο) επηιέγεη πνηεο ηηκέο ζα ελεκεξσζνχλ θαη ν λεπξψλαο tanh 

(εθαπηνκέλε) δεκηνπξγεί έλα δηάλπζκα γηα λέα ππνςήθηα δεδνκέλα. 

 

H Πχιε Δμφδνπ/OUTPUT 

 

 

Δικόνα 13: Η πύλη ΔΞΟΓΟΤ/OUTPUT (Από [Manik Soni, Understanding 

architecture of LSTM cell from scratch with code,2018.]) 

 

ην ηειηθφ ζηάδην απνθαζίδσ ηη ζα απνδνζεί ζηελ θπηηαξηθή θαηάζηαζε. Απηφ 

επηηειείηαη απφ ηελ ζηγκνεηδή ζπλάξηεζε. 

Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ είζνδν κε ηελ tanh (εθαπηνκέλε) κε απνηέιεζκα νη ηηκέο λα 

πξνζαξκφδνληαη κεηαμχ (-1,1) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηελ έμνδν 

ηεο ζηγκνεηδνχο ζπλάξηεζεο. 

 

5.6. Υπήζη ηυν Σεσνηηών Νεςπυνικών Γικηύυν για ηην ππόβλετη 

Υπονολογικών ειπών 

 

ηελ πξφβιεςε νηθνλνκηθψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ππάξρνπλ δχν θχξηεο πξνζεγγίζεηο 

ησλ κνλνκεηαβιεηψλ (univariable) θαη ησλ πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ (multivariate) 

αλαιχζεσλ φπνπ ηα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηηο 

δχν πξνζεγγίζεηο. ε αλαιχζεηο κνλνκεηαβιεηψλ, νη δπλαηφηεηεο πεξηνξίδνληαη ζηελ 

πξνβιεπφκελε κεηαβιεηή, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ, νπνηαδήπνηε 

κεηαβιεηή πνπ ζεσξείηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ έμνδν (output) ζεσξείηαη 

ραξαθηεξηζηηθφ εηζφδνπ ηνπ κνληέινπ. Σα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά δηθαηνινγνχλ ηε 

ρξήζε ησλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ γηα ηελ πξφβιεςε νηθνλνκηθψλ ρξνλνινγηθψλ 

ζεηξψλ.[47] 
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1. Σα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα είλαη κε γξακκηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ 

λα ζπιιάβνπλ κε γξακκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ (εηζφδνπ ή 

αλεμάξηεηα) θαη απνθξίζεηο κεηαβιεηψλ (έμνδνο ή εμαξηψκελε).[47] 

2. Σα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα. Απηφ νδεγεί ζην φηη 

δελ ρξεηάδνληαη μεθάζαξε ππφζεζε γηα ην κνληέιν κεηαμχ εηζφδσλ θαη 

εμφδσλ.[47] 

3. Σα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

αθνχ πξνπνλεζνχλ (training), κπνξνχλ κεηά λα παξάγνπλ θαιά απνηειέζκαηα 

αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηκεησπίδνπλ λέα πξφηππα εηζφδνπ.[47] 

4. Σα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα ζε αληίζεζε κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο δελ 

ρξεηάδνληαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ.[47] 
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6. Γιαγνυζηικοί έλεγσοι και ζηα κπιηήπια επιλογήρ 

ςποδειγμάηυν 

 

6.1. Διζαγυγή 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε γηα δηάθνξνπο δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ ARIMA, θαζψο θαη ζε άιια ζηαηηζηηθά θξηηήξηα 

ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ θαηάιιειε επηινγή αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθά ππνδείγκαηα 

απηήο ηεο κνξθήο. Μεηά ηελ ηαπηνπνίεζε θαη εθηίκεζε ελφο ππνδείγκαηνο ARIMA 

είλαη απαξαίηεην λα ειέγμνπκε αλ ην ππφδεηγκα έρεη θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα. Δπίζεο, 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα έρνπκε πην πνιιέο απφ κηα εμεηδηθεχζεηο πνπ πξνζαξκφδνληαη 

θαηάιιεια ζηα δεδνκέλα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εχξεζε θαη εθαξκνγή 

θάπνησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

ππνδείγκαηνο.[1] 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ ζα είλαη απαξαίηεην λα πιεξνί έλα 

ππφδεηγκα γηα λα ζεσξεζεί θαηάιιειν γηα λα εξκελεπηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Σα θξηηήξηα είλαη: 

1) Υαξαθηεξηζκφο απφ ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο. 

2) Απνθπγή παξαβίαζεο ησλ ζπλζεθψλ ζηαζηκφηεηαο θαη αληηζηξεςηκφηεηαο ησλ 

εθηηκήζεσλ ησλ παξακέηξσλ. 

3) Παξνπζίαζε θαιήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηα δεδνκέλα. 

4) Σα εθηηκεκέλα θαηάινηπα λα αληηζηνηρνχλ ζε ιεπθφ ζφξπβν. 

5) ηελ δεηγκαηηθή πεξίνδν λα κελ κεηαβάιινληαη νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ. 

6) ηελ δεηγκαηηθή πεξίνδν ην ππφδεηγκα λα έρεη αξθεηά θαιή πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα.[1] 

 

 

6.2. Έλεγσορ Σςσαιόηηηαρ Καηαλοίπυν: Πεπιγπαθική Μέθοδορ 

 

Ο βαζηθφο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηνχκε ζε έλα  εθηηκεκέλν ARIMA 

ππφδεηγκα αληηζηνηρεί ζην εάλ ηα θαηάινηπα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο είλαη 

ηπραία, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ ησλ αιεζηλψλ 
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θαηαινίπσλ. Δάλ ην ππφδεηγκα είλαη ζσζηφ ηφηε, φζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο, ηφζν νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ζα πιεζηάδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ζηνλ πιεζπζκφ θαη έηζη ηα θαηάινηπα ζα κπνξνχλ λα πιεζηάδνπλ πξνο ηα αιεζηλά 

ηπραία ζθάικαηα ιεπθνχ ζνξχβνπ. Δίλαη απαξαίηεην, δειαδή λα είλαη ηα θαηάινηπα 

αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο ηηο νπνίεο θαηαλέκνπκε απφ θνηλνχ κε κεδεληθφ κέζν 

θαη ζηαζεξή δηαθχκαλζε.[55] 

Έλαο απφ ηνπο πην απινχο ηξφπνπο λα γίλεη έιεγρνο ηνπ βαζκνχ ηπραηφηεηαο ησλ 

θαηαινίπσλ είλαη κε βάζε ηελ πεξηγξαθηθή κέζνδν, δειαδή ε κειέηε ηεο γξαθηθήο 

εηθφλαο ηεο ζεηξάο ησλ θαηαινίπσλ πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ἒt , t=1,2,…N πνπ πξνθχπηεη 

αθνχ εθηηκήζνπκε ην ARIMA ππφδεηγκα. Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα 

πάξνπκε απφ ην δηάγξακκα ησλ θαηαινίπσλ φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε αθξφηαησλ ηηκψλ 

θαη γηα άιιεο αλνκνηνγέλεηεο, φπσο είλαη νη απφηνκεο δηαθπκάλζεηο ή νη δηαθνπέο ζε 

νξηζκέλα ζεκεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαηεξνχληαη ζηελ δηαρξνληθή ηνπο 

πνξεία.[56] 

πλήζσο, ζηελ πξάμε γίλεηαη ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηηκψλ ησλ θαηαινίπσλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αλ απφ θάζε παξαηήξεζε ἒt αθαηξεζεί ν κέζνο(κ) θαη 

δηαηξεζεί κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο sε ηεο ζεηξάο, δειαδή έρνπκε Ε(ἒ)t = 

(ἒt – κ)/sε. Όηαλ θαηαλέκνπκε ηα θαηάινηπα θαλνληθά κε κέζν ην κεδέλ, ηφηε ζα ηζρχεη 

φηη ην 95% ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ ζα πεξηέρεηαη κέζα ζην θάζκα ησλ +-2 

γχξσ ζηελ επζεία ηνπ κεδελφο. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην δηάγξακκα ησλ ηεηξαγψλσλ 

ησλ θαηαινίπσλ, αθνχ κε ηελ ρξήζε ηνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε  πεξηφδνπο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη πςειή ή ρακειή κεηαβιεηφηεηα.[57] 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ απφ θνηλνχ πνξεία ηεο πξαγκαηηθήο ζεηξάο 

D (LCPI) ηνπ πξψηνπ δηαγξάκκαηνο, ηεο ζεηξάο πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα 

(Fitted) θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπο, πνπ νπζηαζηηθά δείρλνπλ ηα θαηάινηπα (Residual) ηεο 

παιηλδξφκεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή ε ηαπηνπνίεζε ηνπ πξψηνπ ππνδείγκαηνο 

ζην πξψην ζηάδην θαη λα εθηίκεζε ηνπ ζην δεχηεξν, είλαη αλαγθαίν ηα θαηάινηπα ηνπ 

δεχηεξνπ δηαγξάκκαηνο λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ, δειαδή κέζν 

ίζν κε κεδέλ, ε δηαθχκαλζε ηνπ λα είλαη ζηαζεξή θαη λα κελ απηνζπζρεηίδνληαη.[57] 
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Γιάγπαμμα 2.0 :Aποηελέζμαηα εκηίμηζηρ ηος ςποδείγμαηορ ARIMA. (Από 

[Santosha Rathod,Naveena K, Subedar Singh, Abhishek Singh, Hybrid ARIMA-

ANN Modelling for Forecasting the Price of Robusta Coffee in India, 2017]) 

 

Έηζη, παξαηεξνχκε φηη ε ζεηξά ησλ θαηαινίπσλ πξάγκαηη έρεη ζηαζεξή δηαρξνληθή 

πνξεία θνληά ζηε κεδεληθή ηηκή, φκσο ε δηαθχκαλζε ηεο δείρλεη ζε θάπνηα δηαζηήκαηα 

κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο απφ ηε γεληθφηεξε κεηαβιεηφηεηα ηεο ζεηξάο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα έλα παξάδεηγκα είλαη γχξσ ζηηο 11 Ηνπλίνπ κέρξη ηηο 15 Μαξηίνπ. Έηζη 

είλαη απαξαίηεηε ε επαιήζεπζε κε ζηαηηθνχο ειέγρνπο κηαο πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο 

γηα ηελ ηπραηφηεηα ηεο ζεηξάο.[57] 

 

6.2.1 ηαηιζηικοί Έλεγσοι ηςσαιόηηηαρ καηαλοίπυν 

 

ηελ ηπραία ζηνραζηηθή δηαδηθαζία έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε κεδεληθή 

απηνζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηεο. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο 

ηπραηφηεηαο πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο αλ έρεη κείλεη γξακκηθή ζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα, 

θάλνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ ζηαηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζηνπο ζπληειεζηέο 

απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ, έζησ ξk(ε). Γεληθά, ε θαηαλνκή ησλ δεηγκαηηθψλ 

ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο είλαη γχξσ ζην κεδεληθφ κέζν κε δηαθχκαλζε 1/Ν θαη 

έηζη πξνθχπηεη θαη ην ηππηθφ ζθάικα 1/√Ν. Έλα ππφδεηγκα γηα λα ζεσξείηαη επαξθή, 

ζα πξέπεη γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%, νη ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο ησλ 

θαηαινίπσλ ξθ(ε) λα είλαη κέζα ζηα φξηα ησλ δχν ηππηθψλ απνθιίζεσλ ή λα κελ είλαη 

δηάθνξνη ηνπ κεδέλ.[1] 
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ηελ πξάμε φκσο ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο ησλ εθηηκεκέλσλ 

θαηαινίπσλ, αθνχ δελ γλσξίδνπκε ην πξαγκαηηθφ ππφδεηγκα θαη νχηε ηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ. Γεληθά, φηαλ ζηνλ έιεγρν απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο 1/√Ν είλαη πηζαλφ λα νδεγεζνχκε ζε 

ππνεθηίκεζε ηεο ζηαηηθήο ηνπο ζεκαληηθφηεηαο σο πξνο ην κεδέλ θαη ηειηθά λα 

θαηαιήμνπκε ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Όκσο, νη Box and Pierce (1970) 

ππνζηήξημαλ φηη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν γηα ηηο απηνζπζρεηίζεηο κηθξήο 

πζηέξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο πξψηνπο ηξείο ή πέληε ζπληειεζηέο 

αλάινγα κε ην ππφδεηγκα, θαη φρη γηα ζπληειεζηέο κεγαιχηεξεο ηάμεο. Έηζη, είλαη 

θαλεξφ φηη ην ηππηθφ ζθάικα 1/√Ν είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη σο αλψηαην φξην 

θαη φρη ζαλ εθηίκεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο.[1] 

Κνηλά είλαη θαη ηα ηειεπηαία ζπκπεξάζκαηα ηνπ Lütkepohl (2005) πνπ δείρλνπλ φηη ηα 

αζπκπησηηθά ηππηθά ζθάικαηα ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο ηα νπνία 

ππνινγίδνπκε απφ ήδε εθηηκεκέλα θαηάινηπα ζπλήζσο είλαη κηθξφηεξα απφ 1/√Ν. 

Έηζη, θαηαιήγνπκε φηη ζε εθηηκήζεηο ππνδεηγκάησλ φηαλ νη κηθξνί ζπληειεζηέο 

απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηαινίπσλ δελ βξίζθνληαη ζηα φξηα 

ησλ +-2/√Ν ππάξρεη πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Λφγσ ηνπ φηη ν ζηαηηθφο έιεγρνο ησλ κεκνλσκέλσλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο 

παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, έρεη πξνηαζεί λα γίλεηαη έιεγρνο απφ θνηλνχ ελφο αξηζκνχ 

ζπληειεζηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε: 

H0: ξ1 = ξ2 =…ξθ = 0 

Έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο φηη: 

Ζα: ξj ≠ 0 γηα ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα j = 1,…,k 

ε απηή ηελ πεξίπησζε καο ελδηαθέξεη ν έιεγρνο απηνζπζρέηηζεο ησλ θαηάινηπσλ ηεο 

παιηλδξφκεζεο ελφο ARIMA ππoδείγκαηνο ηεο ρξνλνζεηξάο Yt. 

Γηα επεμεγεκαηηθνχο ιφγνπο, κπνξνχκε λα ζπκβνιίδνπκε κε ξˆj(ε) ηνπο ζπληειεζηέο 

απηνζπζρέηηζεο ησλ εθηηκεκέλσλ θαηαινίπσλ(j=1,2,…,k) ηνπ ππνδείγκαηνο 

ARIMA(p,d,q). Έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη ν παξαπάλσ έιεγρνο κε ην 

θξηηήξην Q ησλ Box and Prierce. ηελ πξάμε είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχκε ην 

ηξνπνπνηεκέλν θξηηήξην Q ησλ Ljung and Box, κε βάζε ην νπνίν αθνινπζεί 

αζπκπησκαηηθά ηελ θαηαλνκή ρ2 κε k-p-q βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη ηζρχεη: 

 

Q
LB

 = N(N+2)
k

j=1 ξjˆ(ε)
2
/Ν-j 
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Γηα λα είλαη θαηαιιειφηεξν ην θξηηήξην θαη ζε πεξίπησζε κηθξψλ δεηγκάησλ ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ljung-Box έγηλε ζηε βάζε κηαο πην αθξηβήο εθηίκεζεο ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ ξˆj ηελ νπνία αληηζηνηρνχκε ζε (Ν-Κ)/Ν
2
 αληί γηα 1/Ν. [1] 

Ηδηαίηεξα ρξήζηκν είλαη λα γίλεη ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ζην ππφδεηγκα 

ARIMA(1,1,0) ηεο ρξνλνζεηξάο LCPI. Έρνπκε ηελ δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ 

θαηαινίπσλ ηεο παιηλδξφκεζεο ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ελψ παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη ηηο ηηκέο 

ηνπ θξηηεξίνπ ψζηε λα γίλεη ν δηαγλσζηηθφο έιεγρνο. ην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα 

βιέπνπκε ηελ δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε (correlogram) ησλ ζπληειεζηψλ 

απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο. ηε πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα AC έρνπκε 

ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο ησλ εθηηκεκέλσλ θαηαινίπσλ ξjˆ(ε) γηα ηη 

πξψηεο j=1,2,…,15 πζηεξήζεηο, ελψ ζηε δεχηεξε ζηήιε έρνπκε κε ηίηιν PAC έρνπκε 

ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο. [1] 

 

 

Πίνακαρ 2 : Γιαγνυζηικόρ έλεγσορ καηαλοίπυν παλινδπόμηζηρ ηηρ D(LCPI). (Από 

[.Γημελή,΄ύγσπονερ Μέθοδοι Ανάλςζηρ σπονολογικών ζειπών΄,ΟΠΑ,2013.]) 

 

Με δεδνκέλν φηη έρνπκε ην ππφδεηγκα ARIMA(1,1,0) ν έιεγρνο ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ην θξηηήξην Q
LB

 ην νπνίν αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή ρ
2
 κε 

βαζκνχο ειεπζεξίαο λ=15-1=14 θαη θ=15. Δπηπιένλ, κε θάζε ηηκή ηνπ Q γίλεηαη 

έιεγρνο ηεο H0, φηη νη ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο ηεο ζηήιεο AC πνπ εμεηάδνπκε 

είλαη κεδεληθνί.[1],[58] 

ηελ ζηήιε Q-stat έρνπκε ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο-p θαη φπσο είλαη θαλεξφ 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ηνπ 0,05 πνπ ζεσξνχκε ζπλήζσο ην επίπεδν γηα απφξξηςε ηεο 
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κεδεληθήο ππφζεζεο. πγθεθξηκέλα, ζηνπο πξψηνπο 15 ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο 

βιέπνπκε φηη ε ηηκή ηνπ Q είλαη 10,376 θαη αληηζηνηρεί ζε επίπεδν πηζαλφηεηαο 

(Prob.=0,34) πνπ ζεσξείηαη κεγάιν θαη καο νδεγεί κε κεγάιε εκπηζηνζχλε ζην λα 

απνδερηνχκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε πεξί ιεπθνχ ζνξχβνπ γηα ηα ηπραία ζθάικαηα ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ ARIMA(1,1,0) ππνδείγκαηνο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ν παξαπάλσ δηαγλσζηηθφο έιεγρνο νδεγείζαη ζε ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη έηζη ην ππφδεηγκα θξίλεηαη θαηάιιειν θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα πξνβιέςεηο εθαξκφδνληαο δηάθνξεο ηερληθέο.[1],[58] 

 

 

1)MAE(Mean Absolute Error) 

Σν κέζν απφιπην ζθάικα πξφβιεςεο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ζθάικαηνο 

πξφβιεςεο. Απηφο ν ηχπνο κέηξεζεο ζθαικάησλ είλαη ρξήζηκνο θαηά ηε κέηξεζε 

ζθαικάησλ πξφβιεςεο ζηελ ίδηα κνλάδα κε ηελ αξρηθή ζεηξά. Σo ΜΑΔ ζα ζαο πεη 

πφζν κεγάιν ζθάικα κπνξείηε λα πεξηκέλεηε θαηά κέζν φξν απφ ηελ πξφβιεςε. Ζ 

εμέηαζε ηνπ MAE είλαη ρξήζηκε εάλ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο είλαη θαηεζηξακκέλα κε 

αθξαίεο ηηκέο θαη ππάξρνπλ ηεξάζηηεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ηηκέο ζηα δεδνκέλα πνπ είλαη 

πηζαλφ λα κελ ζπκβνχλ ζην κέιινλ. Δπίζεο, απηφ ην κέηξν ζθάικαηνο είλαη εχθνιν λα 

εξκελεπζεί. Έηζη, εάλ ηα δεδνκέλα είλαη νκνηνγελή, γίλεηαη ρξήζε απηνχ ηνπ κέηξνπ 

ζθάικαηνο γηα ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ.[59] 

2)MSE(Mean Squared Error) 

Σν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηεηξαγσληθψλ ηηκψλ ζθάικαηνο 

πξφβιεςεο. Καζψο ιακβάλεηαη ην ηεηξάγσλν ησλ ζθαικάησλ, ην απνηέιεζκα είλαη φηη 

ηα κεγαιχηεξα ζθάικαηα έρνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηε βαζκνινγία. Δίλαη έλα απφ ηα 

πεξηζζφηεξα κέηξα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εχξεζε κνληέισλ. Σν ηεηξάγσλν ησλ 

ηηκψλ ζθάικαηνο πξφβιεςεο αλαγθάδεη ηηο ηηκέο λα είλαη ζεηηθέο. [60] 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ mean_squared_error απφ ηελ 

βηβιηνζήθε scikit-learn πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην κέζν ηεηξαγσληθφ ιάζνο γηα κία 

ιίζηα πξνβιέςεσλ. ε ηεηξαγσληθέο κνλάδεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηηκψλ βξίζθνπκε ηηο 

ηηκέο ζθάικαηνο. Όηαλ έρνπκε κέζν ηεηξάγσλν ζθάικα ίζν κε κεδέλ ππνδεηθλχεηαη 

ηέιεηα δεμηφηεηα  ή θαλέλα ζθάικα.[59][60] 

3)Root mean squared error 

Δίλαη έλα κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο ηεο 

πξφβιεςεο πνπ ιακβάλεηαη απφ έλα κνληέιν. Μεηξά ηηο δηαθνξέο ή ηα ππνιείκκαηα 
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κεηαμχ πξαγκαηηθψλ θαη πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ.  Ζ κέηξεζε ζπγθξίλεη δηαγλσζηηθά 

ζθάικαηα δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ γηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. 

Ο ππνινγηζκφο απηήο ηεο ξίδαο κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπλάξηεζε 

math_sqrt() γηα ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πνπ ην ππνινγίζακε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

mean_squared_error() scikit-learn. ηηο ίδηεο κνλάδεο κε ηηο πξνβιέςεηο είλαη νη ηηκέο 

ηεο ξίδαο ησλ κέζσλ ηεηξαγσληθψλ ζθαικάησλ(RMSE). ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

RMSE είλαη κεδέλ ηφηε φπσο θαη κε ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα δελ δείρλεη θαλέλα 

ζθάικα.[59] 

 

6.2.2. Έλεγσοι Κανονικόηηηαρ Καηαλοίπυν 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη ν έιεγρνο 

θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ. Μηα πξνζέγγηζε είλαη λα ειέγμνπκε ην ηζηφγξακκα 

(histogram) ησλ εθηηκεκέλσλ θαηαινίπσλ ηεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ θαη λα 

εμεηάζνπκε αλ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. Δίλαη απαξαίηεην, 

δειαδή, λα ππάξρεη ζπκκεηξία θαη λα έρεη θσδσλνεηδή κνξθή (λα ζβήλεη 

νκνηφκνξθα).[61] 

Έλαο ηδηαίηεξα επηηπρήο ηξφπνο είλαη ν έιεγρνο ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ πνζνζηηαίσλ 

ζεκείσλ ή δηαθνξεηηθά ην δηάγξακκα QQ (quantile-quantile plot). ην ζπγθεθξηκέλν 

δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηηαία ζεκεία (quantiles) ηεο θαηαλνκήο ησλ 

εκπεηξηθψλ ηηκψλ κηαο ρξνλνζεηξάο, ζε ζρέζε κε ηηο ζεσξεηηθέο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ 

πνζνζηψλ ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα 

πνζνζηηαία ζεκεία είλαη απαξαίηεην λα γίλεη πξψηα δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζεηξάο 

θαηά αχμνπζα ηάμε κεγέζνπο θαη ζηελ πνξεία λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ν εληνπηζκφο 

ηεο ζέζεο ηνπο. Έηζη, νξίδνπκε ην πνζνζηηαίν ζεκείν ηάμεσο –q κηαο ηπραίαο 

κεηαβιεηήο σο ε ηηκή ηεο Τ, σο Y(q), γηα ηελ νπνία ηζρχεη φηη P(Y<Y(q)) = F(Y(q)) = q, 

φπνπ F αλαθεξφκαζηε ζηελ θαηαλνκή ηεο πηζαλφηεηαο.[61] 
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¨  

Δικόνα 14: Γιάγπαμμα QQ με κανονική καηανομή, εςθεία γπαμμή. (Από [Steven 

Holland, Data Analysis in the Geosciences,2019]) 
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Δικόνα 15: Γιάγπαμμα QQ με αζςμμεηπία, καμπςλοειδέρ μοπθή. (Από [Steven 

Holland, Data Analysis in the Geosciences,2019]) 

             

Έρνπκε γηα παξάδεηγκα, ην QQ δηάγξακκα κηαο πξνζνκνησκέλεο ρξνλνζεηξάο 

Gaussian ιεπθνχ ζνξχβνπ θαη ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηελ ρξνλνζεηξά ηνπ δείθηε LCPI 

απφ ην παξάδεηγκα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ηφηε ζην δηάγξακκα QQ ζα 

απεηθνλίδεηαη κηα επζεία δηαγψληα γξακκή. Απηφ είλαη θαλεξφ ζην πξψην δηάγξακκα, 

δηφηη γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ πνζνζηηαίσλ ζεκείσλ ηεο ζεηξάο Gaussian ιεπθνχ ζνξχβνπ 

κε ηα αλάινγα κηαο ζεσξεηηθήο θαλνληθήο θαηαλνκήο. [61] 

Αληηζέησο, βιέπνπκε ζην δεχηεξν δηάγξακκα, φηη ε θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο LCPI 

απνθιίλεη απφ απηήλ ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. Απηή ε κνξθή πνπ δηαλχεη ε θακπχιε 

QQ δειψλεη φηη ε θαηαλνκή ηεο LCPI θαλεξψλεη κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηα δχν 

άθξα ηεο. Γεληθφηεξα, ε θακπχιε QQ παξνπζηάδεη ην βαζκφ αζπκκεηξίαο(skewness, S) 

ηεο θαηαλνκήο: Ζ αζπκκεηξία ηεο είλαη κεγαιχηεξε φζν γίλεηαη πην θακππινεηδήο, 
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δηαθνξεηηθά εάλ θαίλεηαη φηη ηείλεη πξνο ηελ επζεία γξακκή, ηφηε ηελ ηαπηίδνπκε κε 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ε νπνία είλαη ζπκκεηξηθή πξνο ηα άθξα ηεο.[61] 

Οη παξακεηξηθνί έιεγρνη θαλνληθφηεηαο είλαη απηνί πνπ εθαξκφδνληαη επξχηεξα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ησλ Jarque-Bera(1987) θαη Lomnicki(1961) νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ξνπέο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ηάμεο. Με ηε ξνπή ηξίηεο ηάμεο κεηξάκε ην βαζκφ 

αζπκκεηξίαο ηεο θαηαλνκήο, είλαη θαλεξφ θαη απφ ην δηάγξακκα QQ παξαπάλσ, ην 

νπνίν καο δίλεη πιεξνθνξίεο  αλ ππάξρεη ζπκκεηξία κεηαμχ ησλ ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο 

γχξσ απφ ην κέζν ηεο θαηαλνκήο. Με ηε ξνπή ηέηαξηεο ηάμεο κεηξάκε ην βαζκφ 

θχξησζεο(kurtosis,K), επεμεγεκαηηθά κεηξάκε ην πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο ησλ ηηκψλ 

κηαο κεηαβιεηήο ζηελ πεξηνρή ηνπ κέζνπ ηεο θαηαλνκήο θαη πξνο ηα δεμηά θαη 

αξηζηεξά ηνπ άθξα. ε πεξίπησζε ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ηζρχεη φηη ν 

ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο είλαη κεδεληθφο(S=0), ελψ ηεο θπξηψζεσο ηζνχηαη κε 

ηξία(Κ=3).[62] 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε παξαδείγκαηα θαηαλνκψλ κε αζπκκεηξία θαη 

θχξησζε. Δάλ S>0 ε θαηαλνκή έρεη ζεηηθή αζπκκεηξία(positively skewed), δειαδή 

φπσο βιέπνπκε θαη ζην δηάγξακκα καθξηά δεμηά νπξά. Δάλ S<0 ε θαηαλνκή έρεη 

αξλεηηθή αζπκκεηξία(negatively skewed), δειαδή καθξηά αξηζηεξή νπξά. Ο βαζκφο 

αζπκκεηξίαο φπσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ κπνξεί λα δηαγλσζηεί απφ ην δηάγξακκα 

QQ. [62] 

Δάλ έρνπκε ζπληειεζηή θχξησζεο κεγαιχηεξν απφ ηξία ( Κ>3 ή Κ-3>0), ηφηε ε 

θαηαλνκή νλνκάδεηαη ιεπηφθπξηε (leptokurtic) θαη έρεη ππεξβάιινπζα θχξησζε(excess 

kurtosis), ελψ εάλ έρνπκε ζπληειεζηή θχξησζεο κηθξφηεξν απφ ηξία(Κ<3), ηφηε ε 

θαηαλνκή νλνκάδεηαη πιαηχθπξηε (platykurtic).[62] 

 



ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

73 

 

 

Δικόνα 16: Καηανομή με αζςμμεηπία. (Από [ James Moore, All Skewed up?The 

Active Versus Passive Debate,2017]) 

 

 

Δικόνα 17: Καηανομή με κύπηυζη. (Από [James Forjan,Kurtosis and 

Skewness,2019]) 

                                

Παξαθάησ έρνπκε ηελ δηαηχπσζε ηνπ ειέγρνπ θαλνληθφηεηαο ησλ Lomnicki θαη jarque 

and bera(JB): 

Ζ0 : Δ(zt
3
) = 0 θαη E(zt

4
) = 3 

Ωο πξνο ηελ ελαιιαθηηθή φηη 

Hα : Δ(zt
3
) ≠0 θαη E(zt

4
)≠3 

Όπνπ zt δειψλεη ηα ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα: 

Zt = (εt – κ )/ζε = εt/ζε 

Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην: 
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JB = (N/6)*s
2
 + (N/24)*(K-3)

2 

Καη απαξηίδεη ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ ζπληειεζηψλ S θαη K πνπ εθθξάδνπλ 

αληίζηνηρα αζπκκεηξία(ξνπή ηξίηεο ηάμεο) θαη θχξησζε(ξνπή ηέηαξηεο ηάμεο): 

𝑆 = 𝛴𝜐𝜈𝜏𝜀𝜆𝜀𝜎𝜏ή𝜍 𝛼𝜎𝜐𝜇𝜇𝜀𝜏𝜌ί𝛼𝜍 =  
1

𝛮
  zt

3

𝑁

𝑡=1

 

𝐾 = 𝛴𝜐𝜈𝜏𝜀𝜆𝜀𝜎𝜏ή𝜍 𝜅ύ𝜌𝜏𝜔𝜎𝜂𝜍 = (
1

𝛮
) zt

4

𝑁

𝑡=1

 

Δάλ ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη αιεζήο, ηφηε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην αθνινπζεί 

αζπκπησηηθά ηε ρ
2
 θαηαλνκή κε 2 βαζκνχο ειεπζεξίαο. ε δεδνκέλν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ε κε απφξξηςε ηεο Ζ0, ζεκαίλεη έγθξηζε ηεο ππφζεζεο φηη νη ηέζζεξηο 

πξψηεο ξνπέο ησλ θαηαινίπσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ηηο θαλνληθήο θαηαλνκήο. Βέβαηα, 

δελ θηάλεη απηφ γηα λα γεληθεχζνπκε φηη ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. Όκσο,  επεηδή απηέο νη ηέζζεξηο ξνπέο είλαη νη πην ζεκαληηθέο, ε ππφζεζε 

ηεο θαλνληθφηεηαο δελ επεξεάδεηαη αλ δελ ηζρχνπλ νη ππφινηπεο ξνπέο. Δάλ ηζρχεη ε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο Ζ0, ηα θαηάινηπα δελ θξίλνληαη θαλνληθά θαη ην ππφδεηγκα 

ζεσξείηαη αθαηάιιειν. ε αξθεηέο, φκσο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη έιεγρνο ζηα 

δπλακηθά ππνδείγκαηα ηζρχνπλ αζπκπησηηθά, κέρξη θαη ζε ππνδείγκαηα κε κε θαλνληθά 

θαηάινηπα, έηζη ε ππφζεζε ηεο κε θαλνληθφηεηαο δελ καο νδεγεί ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζε απφξξηςε ηνπ ππνδείγκαηνο. Έλαο ιφγνο πνπ νδεγεί ζηελ έιιεηςε 

θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ είλαη πηζαλφλ  ε χπαξμε κε γξακκηθψλ ζρέζεσλ ζηα 

εθηηκνχκελα ππνδείγκαηα. [63] 

 

6.3. Έλεγσοι ζηαθεπόηηηαρ παπαμέηπυν και διακύμανζηρ(έλεγσορ 

ARCH) 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο ησλ παξακέηξσλ 

πνπ έρνπλ εθηηκεζεί κε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ARIMA ππνδείγκαηνο. O έιεγρνο 

απηφο κπνξεί λα γίλεη ειέγρνληαο αλ νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ησλ ππνπεξηφδσλ 

ηνπ δείγκαηνο είλαη ζηαζεξέο κεηαμχ φισλ ησλ πεξηφδσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ARIMA 

ππνδείγκαηνο ζπλίζηαηαη ν έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο κε ην θξηηήξην ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ 

(Likehoodratiotest).[64] 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο  απνηειεί κηα απφ ηηο ηξεηο 

ζπλζήθεο ζηαζηκφηεηαο πνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη: 
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Τν = Δ(Τt-κy) = ζy
2 

= ζηαζεξφο αξηζκφο  νκνζθεδαζηηθφηεηα 

Ζ έλλνηα ηεο νκνζθεδαζηεθφηεηαο (homoskedasticity) ηαπηίδεηαη κε ηελ ζηαζεξή 

δηαθχκαλζε ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο ζηελ νηθνλνκεηξία. Τπάξρνπλ ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο κε κεγάιε κεηαβιεηφηεηα παξαδείγκαηνο ράξηλ νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κηα ζεηξά κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζηαζεξή δηαθχκαλζε ζηε 

καθξνρξφληα πνξεία ηεο αιιά κεηαβαιιφκελε δηαθχκαλζε ζε ππνπεξηφδνπο.[64] 

Όπσο έρνπλ δείμεη ζρεηηθέο έξεπλεο, ηα απηνπαιίλδξνκα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνχλ 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο κε κεγάιε κεηαβιεηφηεηα παξνπζηάδνπλ ην πξφβιεκα ηεο «ππφ 

ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο» ζηα θαηάινηπα. Ζ δηαθχκαλζε ησλ θαηαινίπσλ ελφο 

AR ππνδείγκαηνο κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή ζε φιε ηε δεηγκαηηθή πεξίνδν. Ζ ππφ 

ζπλζήθε ή δεζκεπκέλε δηαθχκαλζε ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν. Απηά ηα 

ππνδείγκαηα απνηεινχλ κηα εηδηθή θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ θαη νλνκάδεηαη ππφ 

ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθά απηνπαιίλδξνκα ππνδείγκαηα (Autoregressive Conditonal 

Heteroskedasticity Models, ARCH).[64] 

Ο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ππφ ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνδεηγκάησλ νλνκάδεηαη έιεγρνο ARCH. 

Έζησ έλα ππφδεηγκα AR(q) ηεο κνξθήο:  

Yt=δ + α1Yt-1+α2Yt-2+…+αpYt-p +εt 

Όπνπ ηα θαηάινηπά εtείλαη ιεπθφο ζφξπβνο: 

E(εt)=0, E(εt)
2
=ζ

2
, E(εtεs)t≠s=0 

Αιιά ππφ ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθά 

E(εt
2
|It-1)=var(εt|It-1)=ζt

2
. 

Ζ δηαθχκαλζε ζt
2
 πνπ ππνινγίδεηαη ηε ρξνληθή πεξίνδν t ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο 

ηηκέο κέρξη ηελ πεξίνδν It-1 = {εη-1,εη-2,…}κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά. Με βάζε ηνλ 

Engle(1982),  ζηελ πεξίπησζε πνπ  ε ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζε είλαη ε ζπλάξηεζε ησλ 

ηεηξαγψλσλ ησλ πζηεξήζεσλ ησλ θαηαινίπσλ εt ηφηε ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ έλα 

ππφδεηγκα ARCH q ηάμεσο.[65] 

ζt
2 
 = Δ(εt|It-1)

2
 = β0 +β1εt-1

2
+…+βsεt-q

2
 

φπνπ ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο β0 > 0 θαη β1,β2,…βq >= 0 γηα λα εμαζθαιίδεηαη ζην 

αξηζηεξφ κέινο πνπ είλαη ε δηαθχκαλζε, ε ζεηηθφηεηα. ε αξθεηέο νηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο βιέπνπκε ηελ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα , φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο επηδφζεηο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζηνλ πιεζσξηζκφ, ζηα επηηφθηα. Ζ αηηία πνπ νη ζεηξέο απηέο 

παξνπζηάδνπλ εηεξνζθεδαζηηθά θαηάινηπα πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ 
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ηνπο θαη εμαξηψληαη απφ πξνεγνχκελεο κεηαβνιέο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ λέα ηεο 

αγνξάο πνπ επεξεάδνπλ κε πζηέξεζε ηε δηαθχκαλζή ηνπο.[65] 

Γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη ππφ ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα 

πξέπεη αξρηθά λα εθηηκήζνπκε ην ππφδεηγκα κε ηε κέζνδν LS θαη ζηε πνξεία λα 

πξνζαξκφζνπκε έλα ARCH ππφδεηγκα q ηάμεσο ζηα εθηηκεκέλα θαηάινηπα ηεο 

παιηλδξφκεζεο απηήο.[65] 

εt
2
^ = β0+β1 εt-1

2
^+…+βs εt-q

2
^+ut 

Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ ππφζεζε κεδέλ πψο ηα θαηάινηπα είλαη 

νκνζθεδαζηηθά. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξν απηφ είλαη απαξαίηεην νη ζπληειεζηέο 

φισλ ησλ πζηεξήζεσλ ηεο λα είλαη ίζνη κε ην κεδέλ, δειαδή: 

  H0: β1 = β2 = … =βq = 0 

Έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο φηη: 

  Hα : βj ≠ 0 γηα ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα j = 1,…,q 

Απηφο ν έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ γλσζηνχ θξηηήξηνπ 

Ljung-Box ζηε ζεηξά ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ εθηηκεκέλσλ θαηαινίπσλ ε^t
2
. Με ηελ 

ρξήζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο ηζνδχλακεο αξρηθήο ππφζεζεο φηη νη 

πξψηνη q ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο ηεο ζεηξάο  ε^t
2
 είλαη ίζνη κε ην κεδέλ.[65] 

Έλα άιιν θξηηήξην πνπ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε είλαη ην θξηηήξην LM ηνπ 

Engle(1982) θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R
2
 ηεο 

παιηλδξφκεζεο: 

LMARCH = (N-q)R
2
 

ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε κεγάια δείγκαηα παξαηεξήζεσλ, ιφγσ ηνπ φηη ν έιεγρνο 

ηζρχεη αζπκπησηηθά ην θξηηήξην LM εθηηκάηαη αγλνψληαο ην q απφ ηνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο ζηνλ παξαπάλσ ηχπν, έηζη παίξλεη ηε κνξθή: 

LMARCH = NR
2
 ~ x

2
(q) 

Καη αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή ρ
2
 κε q βαζκνχο ειεπζεξίαο. Ζ παξαηήξεζε κεγάισλ 

ηηκψλ ηνπ ζηαηηθνχ θξηηεξίνπ νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο θαη 

ζεσξνχληαη έλδεημε χπαξμεο ππφ ζπλζήθεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο.[65] 

 

6.4. Κπιηήπια επιλογήρ ςποδειγμάηυν 

 

ηελ κειέηε ησλ ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο κε ζθνπφ 

ηελ ηαπηνπνίεζε ελφο ARMA ππνδείγκαηνο, κε βάζε ηε κεζνδνινγία ησλ Box-Jenkins, 

δελ νδεγνχκαζηε πάληα ζηελ αθξηβή ηάμε ηνπ ππνδείγκαηνο. Έηζη, γηα λα έρνπκε 
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μεθάζαξε απφθαζε γηα ηελ ηάμε ηνπ ππνδείγκαηνο εθαξκφδνπκε θαη άιια θξηηήξηα, 

φπσο ηα θξηηήξηα πιεξνθνξίαο (information criteria), ηα νπνία βνεζνχλ ζην λα 

εμεηδηθεπηεί ε ηάμε ηνπ ππνδείγκαηνο θαη λα γίλεη ε ηειηθή ηνπ επηινγή.[66] 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θξηηεξίσλ απηψλ είλαη ε πξνζπάζεηα λα αληηζηαζκίζνπλ 

ηε κείσζε  ησλ θαηαινίπσλ απφ ηελ πξνζζήθε επηπιένλ κεηαβιεηψλ κε ηελ αξρή ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ ππνδεηγκάησλ, επεμεγεκαηηθά λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε 

ηάμε.[66] 

Ο Akaike θαη ν Schwartz αλέπηπμαλ δχν απφ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα πιεξνθνξίαο, 

ηα Akaike Information Criterion (AIC) θαη Schwartz Information Xriterion (SIC) ή 

αιιηψο Baysian Information Criterian (BIC). Σα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ σο εμήο: 

𝐴𝐼𝐶 = ln(𝑠2) + 𝑛
2

𝑁
    (1) 

SIC = ln 𝑠2 +  𝑛
ln (𝑁)

𝑁
  (2) 

Όπνπ έρνπκε, 

S
2
 = εθηίκεζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (ML) ηεο δηαθχκαλζεο ησλ θαηαινίπσλ 

n = αξηζκφο εθηηκνχκελσλ παξακέηξσλ ππνδείγκαηνο  

Ν = αξηζκφο ρξεζηκνπνηεζέλησλ παξαηεξήζεσλ 

Δπνκέλσο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ απαηηείηαη ε εθηίκεζε 

ππνδεηγκάησλ ARMA(p,q) δηαθνξεηηθήο ηάμεο p θαη q θάζε θνξά. Γηα ηελ εθηίκεζε 

θάζε ηάμεο ππνδείγκαηνο ζα έρνπκε: 

 s2 =
1

𝑛
 𝜀^𝑡

2𝑛

𝑘=1
   θαη n = p + q + 1 

φπνπ αληηζηνηρεί ε κνλάδα ζηε ζηαζεξά ηνπ ππνδείγκαηνο.[66] 

Σα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα έρνπλ νξηζηεί κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα επηβάιινπλ κηα 

“πνηλή” φηαλ απμάλνληαη νη παξάκεηξνη. Με ηελ πξνζζήθε κηαο επηπιένλ κεηαβιεηήο 

ζην ππφδεηγκα κεηψλεηε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ θαη επνκέλσο 

θαη ηεο δηαθχκαλζεο s
2
.  Δπηπιένλ, φκσο απμάλεη ηνλ αξηζκφ n ησλ παξακέηξσλ πνπ 

πξέπεη λα εθηηκήζνπκε ζην ππφδεηγκα. πκπεξαζκαηηθά, φηαλ ε πξνζηηζέκελε 

κεηαβιεηή δελ έρεη κεγάιε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα, ηφηε ζα απμεζνχλ νη ηηκέο θαη ησλ 

δχν θξηηεξίσλ, AIC θαη SIC.[67] 

Με βάζε ηελ κηθξφηεξε ηηκή ησλ θξηηεξίσλ γίλεηαη ε επηινγή ππνδείγκαηνο ζε φια ηα 

θξηηήξηα πιεξνθνξίαο. Δπηιέγνπκε ηνλ αξηζκφ ππνδείγκαηνο πνπ έρεη ηε κηθξφηεξε 

ηηκή ηνπ AIC ή SIC κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ παξακέηξσλ (ππνδείγκαηα ελφο αξηζκνχ p 

ή/θαη q). Δμαηηίαο  ησλ παξακέηξσλ πνπ ράλνληαη ζηα ππνδείγκαηα κε κεηαβιεηέο 
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πζηεξήζεσλ ελδείθλπηαη ην δείγκα παξαηεξήζεσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα λα 

είλαη θνηλά, αθφκα θαη αλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξήζεηο.[67] 

Αλάκεζα ζηα δχν θξηηήξηα AIC θαη SIC , ην SIC νδεγεί ζηελ επηινγή ππνδεηγκάησλ 

κηθξφηεξεο ηάμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιχηεξεο αζπκπησηηθέο ηδηφηεηεο πνπ δηαζέηεη. 

Απηφ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (1) , φπνπ ην In(N)  είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ηνλ αξηζκφ 2 ηεο εμίζσζεο (2),κε απνηέιεζκα ην SIC λα επηβάιιεη κεγαιχηεξε 

«πνηλή» ζε ζχγθξηζε κε ην AIC ζην επηπιένλ αξηζκφ εθηηκνχκελσλ παξακέηξσλ.[67] 

Δηδηθφηεξα, ζην AIC ην νξηαθφ θφζηνο πξνζζήθεο κηαο κεηαβνιήο είλαη κηθξφηεξε απo 

φηη ζην SIC, κε απνηέιεζκα ην θξηηήξην AIC λα νδεγεί πάληα ζηελ επηινγή ελφο 

ππνδείγκαηνο ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε 

κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ επηιέρηεθε κε ην θξηηήξην SIC. πλεπψο ην SIC είλαη 

αζπκπησηηθά ζπλεπέο ζε αληίζεζε κε ην AIC πνπ είλαη κεξνιεπηηθφ εμαηηίαο ηεο 

ππεξεθηίκεζεο παξακέηξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην θξηηήξην AIC ζπληζηάηαη ζε κηθξά 

δείγκαηα, ην νπνίν απνδεηθλχνπλ θαη νη κειέηεο Monte Carlo.[68] 

Όζσλ αθνξά ην θξηηήξην Hannan θαη Quinn πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ δηεπθξίληζε ηεο 

ηάμεο ησλ AR ππνδεηγκάησλ νξίδεηαη σο εμήο: 

 

HQC =ln(𝑠2) + n 
2 ln (ln 𝑁)

𝑁
 

 

χκθσλα κε ηνλ Lυtkepohl (2005) ζε πεξίπησζε επηινγήο ηεο ηάμεο p ελφο AR 

ππνδείγκαηνο, ηα θξηηήξηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο σο εμήο: 

p(SIC) ≤ p(HQC) ≤ p(AIC), 

φπνπ p ε ηάμε ηνπ AR ππνδείγκαηνο πνπ επηιέγεηαη κε θάζε θξηηήξην SIC, HQC θαη 

AIC αληίζηνηρα. πλεπψο ην θξηηήξην SIC νδεγεί ζηελ επηινγή ηνπ πην “νηθνλνκηθνχ” 

απφ πιεπξάο απηνπαιηλδξνκηθψλ παξακέηξσλ φηαλ ε ηάμε επηινγήο δηαθέξεη κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ. Γηα ηα κηθξά δείγκαηα κε κέγεζνο N≥16 ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζρέζε.[68] 
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7. Ανάλςζη οικονομικών δεδομένυν 

 

7.1.Διζαγυγή 

 

Οη πξνβιέςεηο κειινληηθψλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ απνηεινχζε πάληα έλα ελδηαθέξνλ 

δήηεκα ηφζν γηα θηιφδνμνπο ρξεκαηηζηέο, επελδπηέο αιιά θαη επηζηήκνλεο ζην ρψξν 

ησλ νηθνλνκηθψλ. Σν λα κπνξέζεη θάπνηνο λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ απνηειεί έλα κεγάιν εξγαιείν γηα αγνξαπσιεζίεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Απηφ 

θαζηζηά πνιχ ελδηαθέξνπζα ηελ αλάπηπμε ελφο αιγφξηζκνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ. ηελ βηβιηνγξαθία έρεη ζεκεησζεί ε αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιγφξηζκνπ. 

Ωζηφζν, ε πξνζθνξά ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία κεηαηξνπήο ηνπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ ζε dataframe, ζε ζπλέρεηα κεηαηξνπή ηνπ dataframe ζε ιίζηα γηα 

επθνιφηεξε δηαρείξηζε, εηζαγσγή ππεξπαξακέηξσλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε 

αιγφξηζκνπ, πξνζζήθε callbacks κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε ρξήζε αξηζκνχ επνρηθφηεηαο. 

Σν κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλνπ πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ αθνξά ην 70%. Ζ ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο είλαη αθνινπζηαθή. 

 

7.2. Γεδομένα ειζαγυγήρ 

 

Ζ πξνεηνηκαζία αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ήηαλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίζηεθαλ. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλφινπ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αθξηβή πξφβιεςε. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζε απηήλ ηελ εξγαζία ήηαλ ηζηνξηθέο εκεξήζηεο ηηκέο κεηνρψλ. Σα δεδνκέλα κεηνρψλ 

απνηεινχληαη απφ Open,  High, Low, Close, Adj Close, Volume trading. Ζ ηηκή 

αλνίγκαηνο αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή αλνίγκαηνο ηνπ δείθηε ζε θάζε έλαξμε ηεο εκέξαο 

δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ ειάρηζηε ηηκή αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ «Υακειή» ηηκή, ε 

«Τςειή» ηηκή αληηπξνζσπεχεη ηελ πςειφηεξε ηηκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ ηηκή θιεηζίκαηνο δείρλεη ηελ ηηκή ηνπ δείθηε φηαλ θιείλεη ε αγνξά. 

ε απηήλ ηε κειέηε, ε ηηκή θιεηζίκαηνο επηιέγεηαη λα κνληεινπνηεζεί θαη λα 

πξνβιεθζεί. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε  ηηκή θιεηζίκαηνο αληηθαηνπηξίδεη φιεο ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δείθηε ηεο εκέξαο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο αθνξά 7 ρξφληα απφ ην 

2013-2020. Σα ζπγθεθξηκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

ηζηφηνπν yahoo finance, είλαη δεδνκέλα κεηνρψλ θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ ηηο 

κεηνρέο CTI BioPharma corp.(CTIC), Almaden Minerals Ltd(AAU), Englobal 

corp(ENG), Eyepoint Pharmaceuticals lnc(EYPT), Dixie Group lnc(DXYN), Hexo 

Corp(HEXO),  απφ ηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο nasdaq  θαη Nyse. 

 

7.3. Κώδικαρ Σεσνηηού Νεςπυνικού Γικηύος 

 

Ζ πξφβιεςε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δχζθνινπο ηνκείο ζηελ 

κεραληθή κάζεζε, φπνπ πξέπεη λα πξνβιέςνπκε ηνπο αξηζκνχο γηα κειινληηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο, αμηνινγψληαο ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηηκψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηξερνπζψλ ηηκψλ δεδνκέλσλ. Δίλαη κηα πνιχ 

πνιχπινθε εξγαζία θαζψο νη ρξνλνζεηξέο επεξεάδνληαη απφ καθξννηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο θαη άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

ζπγθξίλνπκε ηηο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο θαη αμηνινγνχκε ηα κνληέια κε ηηο κεηξηθέο. 

Γίλεηαη ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Python γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

αιγνξίζκσλ.[69] 

 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

[1]Δχξεζε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε αλάγλσζε ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. 

 

[2]Αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ „CTIC.CSV‟. 
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[3] Δγθαηάζηαζε απαξαίηεησλ βηβιηνζεθψλ, ζπλαξηήζεσλ θαη θιάζεσλ πνπ ζέινπκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

 

[4] Παξαθάησ θξαηάσ κφλν ηηο ζηήιεο „Date‟ θαη „Close‟ γηα επθνιία ρξήζεο ησλ 

δεδνκέλσλ κνπ. 

 

[5] Δπηινγή ηεο ζηήιεο [„Close‟] γηα επθνιφηεξε δηαρείξηζε θαη εθηχπσζε ησλ πξψησλ 

5 γξακκψλ. 

 

[6]Έιεγρνο χπαξμεο κεδεληθψλ ηηκψλ. 

 

[7] Δθηχπσζε ηεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκήο κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εχξνπο 

ηεο ηηκήο. 
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[8] Μεηαηξέπσ ην Dataframe ζε ιίζηα κε ζθνπφ ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

[9]Μεηαηξνπή κεηαβιεηψλ ζε αξηζκεηηθέο. 

 

[10]Μεηαηξέπσ ηηο ηηκέο ηνπ Dataset ζε ηχπν „float64‟ κε ζθνπφ ηελ δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο. 

 

[11]Διέγρσ ηνλ ηχπν ηεο ζηήιεο αλ έγηλε „float64‟ επηζπκεηφο ηχπνο δεδνκέλσλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ. 

 

[12] Υσξίδσ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε x θαη y κε ζθνπφ λα παίξλσ πάληα ηελ επφκελε 

κέξα ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο. Ζ ζπλάξηεζε παίξλεη δχν νξίζκαηα εηζφδνπ: ην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ ηηκή lookback, ε νπνία αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνεγνχκελσλ βεκάησλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κεηαβιεηή εηζφδνπ γηα λα 

πξνβιεθζεί ε επφκελε ρξνληθή πεξίνδνο. Πξνηειεπηαία εληνιή. Απνκνλψλνπκε ην 

„κεδέλ‟. Ζ πξψηε ηηκή πνπ επηιέγεηαη λα είλαη ε πξψηε κέξα ηεο ρξνλνζεηξάο. Ζ 

ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ην (datax) θαη ην (datay). 
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[13]Κάλσ θαλνληθνπνίεζε ην ζπλφινπ δεδνκέλσλ, θαζψο ην LSTM είλαη πνιχ 

επαίζζεην ζηα δεδνκέλα εηζφδνπ. 

 

[14] Έιεγρνο γηα κεδεληθέο ηηκέο θαη αθαίξεζε ηνπο. 

 

[15]Γεκηνπξγία ηζηνγξάκκαηνο γηα λα παξαηεξήζνπκε ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ. 

 

Δικόνα 18: Ιζηόγπαμμα 

[16]Δθηχπσζε ησλ 10 ηειεπηαίσλ γξακκψλ κε ζθνπφ λα δνχκε αλ εθαξκφζηεθε ην 

„scale‟. 

 

[17]Με ηελ ρξήζε δεδνκέλσλ ρξνλνζεηξψλ, ε αθνινπζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

ζεκαληηθή. Μηα απιή κέζνδνο ηελ νπνία κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ είλαη λα δηαρσξίζσ 
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ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ζε train θαη test (70% ζην train). Ο θψδηθαο παξαθάησ 

ππνινγίδεη ηνλ δείθηε δηαρσξηζκνχ κε απνηέιεζκα ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο ηνπ δηθηχνπ (70%) θαη ην ππφινηπν 30% γηα 

ιφγνπο δνθηκήο (test). 

 

[18]Μνξθνπνηψ ηα δεδνκέλα ψζηε λα έρνπλ ηελ κνξθή X=t θαη Y=t+1 

 

[19]Σν LSTM αλακέλεη δεδνκέλα εηζφδνπ (Υ) ηα νπνία ζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δνκή 

πίλαθα: [samples,time steps, features] 

Πξνζαξκφδνπκε ηα δεδνκέλα καο ζηελ επηζπκεηή κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

numpy.reshape(). 

 

[20]Μέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο κε ηελ ρξήζε callbacks. 

 

[21] To κνληέιν απνηειείηαη απφ κηα πχιε εηζφδνπ, 4 θξπθνχο λεπξψλεο, κηα πχιε 

εμφδνπ ε νπνία καο δίλεη κηα ηηκή πξφβιεςεο. Σν δίθηπν εθπαηδεχεηαη γηα 100 

επνρηθφηεηεο. 
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[22]Υξεζηκνπνηψ ηελ ζπλάξηεζε predict() γηα λα γίλεη ε πξφβιεςε. 

Αληηζηξέθσ ηηο πξνβιέςεηο πξηλ λα ππνινγίζσ ηηο κεηξηθέο ησλ ζθαικάησλ γηα λα 

δηαζθαιίζσ φηη ε απφδνζε αλαθέξεηαη ζηηο ίδηεο κνλάδεο κε ηα αξρηθά δεδνκέλα. 

 

[23] Δθηχπσζε ησλ κεηξηθψλ. 
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[24]Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο „Loss‟function. 

 

Δικόνα 19: Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηηρ ζςνάπηηζηρ κόζηοςρ „Loss‟function 

[25]Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε πξφβιεςεο. Γεκηνπξγία δηαγξακκάησλ κε ηε ρξήζε ηεο 

ζπλάξηεζεο plot(). 

 

[25]Οπηηθνπνίεζε πξφβιεςεο. 

 

Δικόνα 20: Οπηικοποίηζη ππόβλετηρ 
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7.4. Κώδικαρ Μονηέλος ARIMA 

ARIMA MODEL 

[1]Δηζαγσγή θαηάιιεισλ βηβιηνζεθψλ. 

 

[2]Δχξεζε ζεκείνπ αλάγλσζεο δεδνκέλσλ. 

 

[3]Κάλνπκε parse ηελ κνξθή ηεο εκεξνκελίαο ζε „year-month-day‟, νχησο ψζηε λα 

κπνξεί ην κνληέιν λα δηαβάζεη ηα δεδνκέλα καο. 

 

 

[4]Οπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ.  

 

 

Δικόνα 21: Γιάγπαμμα διακύμανζηρ ηιμήρ 

 

Δικόνα 22: Γιάγπαμμα αςηό ζςζσέηιζηρ ηηρ ηιμήρ 
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[5]Γηψρλνπκε ηπρφλ κεδεληθέο ηηκέο. 

[6]Δθαξκφδνπκε ηελ ζπλάξηεζε „map‟ ζηα δεδνκέλα κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

ιίζηα ζπζρεηηδφκελσλ κεηαμχ ηνπο δεδνκέλσλ. 

 

Πίνακαρ 3:  Γεδομένα μεηοσήρ 

 [7] Παξαθάησ θξαηάσ κφλν ηηο ζηήιεο „Date‟ θαη „Close‟ γηα επθνιία ρξήζεο ησλ 

δεδνκέλσλ κνπ. 

[8]Διέγρνπκε γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ κεδεληθψλ ηηκψλ ή Ν/Α ηηκψλ. 

 

[10]Δπηιέγνπκε ηελ ζηήιε „Close‟ θαη εκθαλίδνπκε ηηο πξψηεο 5 γξακκέο ηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ καο. 
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[11]Έιεγρνο χπαξμεο κεδεληθψλ ηηκψλ. 

 

[12]Μεηαηξνπή ηηκψλ ζε αξηζκεηηθέο. 

 

[13] Μεηαηξνπή δεδνκέλσλ ζε float64. 

 

[14]Δηζαγσγή βηβιηνζεθψλ. 

 

[15]Γίλεηαη ρξήζε ηνπ κνληέινπ ARIMA κε ηηκέο (p,d,q)=(5,1,0). 

 

[15]Οπηηθνπνίεζε απνηειεζκάησλ κνληέινπ ARIMA. 
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Πίνακαρ 4: Οπηικοποίηζη αποηελεζμάηυν μονηέλος ARIMA 

 [16]Οπηηθνπνίεζε θαηαινίπσλ. 

 

Δικόνα 23: Οπηικοποίηζη καηαλοίπυν 

 

Δικόνα 24: Οπηικοποίηζη καηαλοίπυν 
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[17]Δηζαγσγή βηβιηνζεθψλ. 

 

[18]Πξφβιεςε κνληέινπ ARIMA. 

 

[19]Δχξεζε κεηξηθψλ γηα ζπγθέληξσζε απνηειεζκάησλ. 

 

[21]Οπηηθνπνίεζε πξφβιεςεο ARIMA. 

 

 

Δικόνα 25: Γιάγπαμμα οπηικοποίηζηρ ππόβλετηρ ARIMA 
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7.5. ςμπεπάζμαηα 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ LSTM, θαζψο θαη ε πινπνίεζε ελφο κνληέινπ ARIMA. Σα 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία πινπνηήζεθαλ νη αιγφξηζκνη ήηαλ ην „Jupyter Notebook‟ θαη 

ην „Google Colaboratory‟ ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Python. Δπίζεο, 

παξνπζηάδνληαη δηαγξάκκαηα γηα ηελ δνκή ηνπ LSTM αιιά θαη γηα ην ARIMA, ηα 

νπνία πξεζβεχνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο. Σέινο, ε δεκηνπξγία ησλ 

δχν απηψλ αιγνξίζκσλ έγηλε γηα λα νδεγεζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία 

αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζην επφκελν θεθάιαην. 
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8. ςμπεπάζμαηα – Πποηάζειρ για μελλονηική έπεςνα 
 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε πξφβιεςε ησλ 

κειινληηθψλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ κε ηελ ρξήζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ. ηελ δηάξθεηα 

ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο, αλαιχζεθε εηο βάζνο ε έλλνηα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, 

πεξηγξάθηεθε ε αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο ηνπο. ηελ πνξεία, αθνχ 

έγηλε πιήξσο θαηαλνεηή ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, έγηλε επηινγή ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ φια φζα γλσξίζακε ζηε 

ζεσξία.  

Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επηιέρηεθε ήηαλ ε Python, ηδαληθή θαη εχρξεζηε 

γιψζζα γηα ηελ δεκηνπξγία αιγφξηζκσλ. Με ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο απηήο, 

πινπνηήζεθαλ  νη αιγφξηζκνη πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθία θαη επεμεγήζεθε 

ν φξνο „ANN‟. ηελ ζπλέρεηα, πξνέθπςε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη ελφο δεχηεξνπ 

αιγνξίζκνπ, ν νπνίνο είρε κειεηεζεί θαη αλαιχζεθε ζηελ βηβιηνγξαθία, ην ιεγφκελν 

κνληέιν ARIMA, κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε πινπνίεζε ηνπ 

δεπηέξνπ αιγνξίζκνπ είρε σο ζηφρν ηα εγθπξφηεξα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα.  

Αξρηθά, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ κνληέισλ καο ππάξρνπλ πνιιέο 

κεηξηθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ωζηφζν, ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

επηθεληξσζήθακε ζε ηξεηο κεηξηθέο ηηο MAE, MSE, RMSE.  Δπηπιένλ, ηζρχεη φηη φζν 

κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ησλ RMSE,MSE,ΜAE ηφζν θαιχηεξν είλαη ην ζπλνιηθφ 

κνληέιν θαη πην θνληά ζηηο πξαγκαηηθέο πξνβιέςεηο.[70] 

 

  RMSE MAE 

STOCKS LSTM ARIMA LSTM ARIMA 

CTIC 0.000075248 0.104247 0.0134 0.04923 

ENG 0.000020916 0.041314 0.0227 0.02771 

EYPT 0.000017513 0.102175 0.0448 0.06751 

DXYN 0.000069792 0.088044 0.026 0.0602 

ΗΕΧΟ 0.000095569 0.130696 0.1055 0.08572 

AAU 0.000004148 0.024156 0.0243 0.01795 

              Πίνακαρ 5: Αποηελέζμαηα ηυν ηιμών ηυν μεηπικών κάθε μεηοσήρ. 

 

ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ απφδνζε έμη κεηνρψλ ησλ ΑRIMA θαη ησλ LSTM κνληέισλ. Ζ απφδνζε ηνπ 
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κνληέιν πξφβιεςεο ANN ζπγθξίζεθε κε ην ζπκβαηηθφ κνληέιν ARIMA, θαζψο ην 

ARIMA ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα κνληέια γηα ηελ πξφβιεςε 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ.[1]  

Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ηφζν ην κνληέιν ARIMA φζν θαη ην κνληέιν ANN 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαιέο πξνβιέςεηο φηαλ εθαξκνζηνχλ ζε πξνβιήκαηα ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο θαη έηζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ ηηκψλ 

ησλ κεηνρψλ. Σν αλεπηπγκέλν κνληέιν πξφβιεςεο ηηκψλ ησλ κεηνρψλ κε ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζην ANN επέδεημε θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε ην 

κνληέιν ARIMA. Οη πξαγκαηηθέο θαη νη πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ είλαη αξθεηά θνληά. Σα ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα δηεμήρζεθαλ 

κέζσ ηεο κειέηεο θαη ζχγθξηζεο ησλ κεηξηθψλ ησλ δχν κνληέισλ. Δίλαη θαλεξφ απφ ηα 

απνηειέζκαηα φηη νη κεηξηθέο ησλ λεπξηθψλ δηθηχσλ ιακβάλνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο θαη 

πνιχ θνληηλέο ζην κεδέλ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ARIMA κνληέινπ. Όζν 

κηθξφηεξεο είλαη νη ηηκέο ησλ κεηξηθψλ ην κνληέιν είλαη πην θνληά ζηηο πξαγκαηηθέο 

πξνβιέςεηο, νπφηε νη ηερληθέο κνληεινπνίεζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ μεπέξαζαλ ην 

κνληέιν ARIMA θαη νδεγνχλ ζε εγθπξφηεξα απνηειέζκαηα θαη πξνβιέςεηο.  

Γεδνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

πξφβιεςε ησλ ρξνλνζεηξψλ κε ηελ ρξήζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζα κπνξνχζε 

κειινληηθά λα επεθηαζεί θαη λα  εξεπλεζεί  πεξηζζφηεξν. Έηζη, κηα πξφηαζε γηα έξεπλα 

απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο ηξίηνπ αιγνξίζκνπ, παξαδείγκαηνο ράξε XGBoost, γηα 

πεξαηηέξσ ζχγθξηζε, θαζψο είλαη έλαο αιγφξηζκνο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

γηα πξνβιήκαηα παιηλδξφκεζεο. ηελ ζπλέρεηα πξνηείλεηε ε ρξήζε ensembles γηα ηελ 

θαιχηεξε παξαγσγή ησλ κνληέισλ θαη ηελ ρξήζε ησλ αιγνξίζκσλ. Δλαιιαθηηθά, ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη ε ρξήζε κηαο „Sentiment analysis‟ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πψο ηα social 

media επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. 
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