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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια η ροή των δεδομένων και των πληροφοριών των οποίων 

γινόμαστε αποδέκτες είναι εξαιρετικά μεγάλη. Το πρόβλημα που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε είναι η διαχείριση αυτών των δεδομένων και η αξιοποίησή τους 

ώστε να εξάγουμε κάποια σημαντική πληροφορία. Στον τομέα της οικονομίας 

ειδικότερα, τέτοια δεδομένα αποτελούν πραγματικό θησαυρό, καθώς με την 

κατάλληλη επεξεργασία είναι δυνατόν να προσδιοριστούν σημαντικές θεμελιώδεις 

σχέσεις μεταξύ των οικονομικών διεργασιών, τέτοιων που να οδηγούν στη μετατροπή 

των διαφόρων πρακτικών και εφαρμογών.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να διαχειριστούν μεγάλο 

όγκο δεδομένων για τη διερεύνηση σχέσεων. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν 

τεχνολογίες όπως τα έμπειρα συστήματα, τα νευρωνικά δίκτυα, συστήματα ασαφούς 

λογικής και συστήματα γενετικών αλγορίθμων. Η εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών 

έχει αυτοματοποιήσει πάρα πολλές εργασίες.

Διάγραμμα 1. Το πεδίο των οικονομικών εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης [Goonatilake, 1995]

Το πεδίο εφαρμογών των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει με 

γοργούς ρυθμούς. Ο στόχος της εξάπλωσης αυτής είναι η βελτίωση παροχής 

υπηρεσιών, η μείωση του κόστους, η αύξηση των κερδών.
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Στο πεδίο των υπηρεσιών, τα έξυπνα συστήματα μπορούν να εξάγουν πιο 

ακριβείς πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε ορθή λήψη αποφάσεων. Επίσης, 

μπορούν να οδηγήσουν στην εξαγωγή των πληροφοριών πιο γρήγορα από τα 

συνηθισμένα μέσα. Εξάλλου, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι 

προσανατολισμένες προς τις ανάγκες του πελάτη.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα τέτοιων τεχνολογιών είναι το χαρακτηριστικό 

της μίμησης που φέρουν. Για παράδειγμα, τα νευρωνικά δίκτυα είναι εμπνευσμένα 

από τη λειτουργία του νευρικού συστήματος του ανθρώπου. Όπως ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα, τα επεξεργάζεται, τα αποθηκεύει και τα αναγνωρίζει 

σε κάθε τους επανάληψη. Μ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργούν και τα νευρωνικά δίκτυα. 

Έχουν εφαρμογή σε αναγνώριση υποδειγμάτων και μοτίβων με σκοπό την 

υποβοήθηση της λήψης απόφασης.

Τώρα, τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων 

που μέχρι και σήμερα εφαρμόζονται τεχνικές γραμμικής παλινδρόμησης από ειδικούς 

και έμπειρους ανθρώπους. Π.χ. τα νευρωνικά δίκτυα στο χρηματοοικονομικό πεδίο 

μπορούν να εφαρμοστούν για την πρόβλεψη της πορείας των μετοχών. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την εισαγωγή στο δίκτυο κατάλληλων επεξεργασμένων 

ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Τα νευρωνικά δίκτυα διαμέσου μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις σχέσεις που διέπουν 

τις μεταβλητές αυτές και να προβλέψουν την κίνηση των μετοχών με αξιοθαύμαστη 

ακρίβεια.

Ενώ τα νευρωνικά δίκτυα είναι εμπνευσμένα από τη λειτουργία του 

ανθρώπινου νευρικού συστήματος, μία άλλη τεχνολογία, αυτή των γενετικών 

αλγορίθμων, είναι εμπνευσμένη από τους μηχανισμούς της βιολογικής εξέλιξης. Η 

κεντρική ιδέα που βασίζεται η τεχνολογία είναι η εξελικτική διαδικασία των 

προβλημάτων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. Κατά το στάδιο επεξεργασίας 

παράγονται κάποιες λύσεις οι οποίες αξιολογούνται ανάλογα με το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.

Επιπλέον, η τεχνολογία των συστημάτων ασαφούς λογικής βασίζεται στη 

μίμηση της ανθρώπινης σκέψης και λογικής. Πολύ συχνά στον καθημερινό μας λόγο 

χρησιμοποιούμε λέξεις που έχουν ασαφή χαρακτήρα όπως κοντός, ψηλός κλπ. Το 

γεγονός αυτό μας εμποδίζει να παραστήσουμε αριθμητικώς κάποια δεδομένα. Αυτό 

το κενό έρχεται να καλύψει η ασαφής λογική.
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Στη μελέτη αυτή θα ασχοληθούμε με τις διάφορες τεχνολογίες τεχνητής 

νοημοσύνης και ειδικότερα με την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στον τομέα της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης. Η έρευνα και η αναζήτηση στοιχείων βασίστηκε 

πάνω σε ξένη κυρίως βιβλιογραφία, εξειδικευμένα περιοδικά, άλλες μελέτες που 

σχετίζονται με το αντικείμενο του προβληματισμού μας. Επίσης, η μελέτη αυτή 

βασίστηκε και σε άρθρα, σχόλια και παρατηρήσεις τα οποία εντοπίστηκαν κατά την 

αναζήτηση στον κυβερνοχώρο.

Τέλος, δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω θερμά τον επίκουρο καθηγητή 

στο Παν. Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνο Συριόπουλο για την υπομονή και την πολύτιμη 

συμβολή του κατά τη εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καθώς επίσης και για το 

ερέθισμα που μου έδωσε για να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, 

να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη στήριξη, ηθική και υλική, που μου παρείχε 

όλα αυτά τα χρόνια για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών μου.
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2. ΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αυτή είναι οργανωμένη σε επτά ενότητες. Η μελέτη έχει τέτοια δομή 

ώστε να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή από άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερες 

γνώσεις στο αντικείμενο. Εξάλλου, στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων εφαρμογής των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση 

επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Οπότε η μελέτη αναφέρεται κυρίως σε στελέχη με 

χρηματοοικονομικό υπόβαθρο.

Στην επόμενη ενότητα εισάγουμε τον όρο χρηματοοικονομική κυβερνητική 

που αποτελεί το θεμέλιο λίθο και το ερέθισμα για την ανάπτυξη της μελέτης. Θα 

αναφερθούμε επίσης, σε σχέσεις που χαρακτηρίζουν την πληροφορική και τις 

καθημερινές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη περιγραφή των βασικότερων 

τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Τα έμπειρα συστήματα, τα νευρωνικά δίκτυα, οι 

γενετικοί αλγόριθμοι και τα συστήματα ασαφής λογικής είναι τεχνολογίες που 

πρωτοπορούν στις χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται εκτενέστερη αναφορά στα νευρωνικά δίκτυα 

για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης. Παρουσιάζεται μια μέθοδος ανάπτυξης 

μοντέλων που αποτελείται από οκτώ βήματα. Στη συνέχεια, θα αναπτύξουμε την 

εφαρμογή των νευρωνικών συστημάτων, ως κύριο εργαλείο, στην πρόβλεψη 

μετοχών. Τα βήματά μας θα στηριχθούν στην έρευνα που έχει γίνει από τον Edward 

Gately.

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το HANNA project. To HANNA είναι μια 

έρευνα ανάπτυξης εφαρμογών υβριδικής αρχιτεκτονικής βασισμένη στα νευρωνικά 

δίκτυα και σε βάσεις γνώσεις.

Στη συνέχεια, στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται μια ανάλυση των υβριδικών 

συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την 

εφαρμογή τους στο χρηματοοικονομικό πεδίο. Έπεται η αναφορά στα Adaptive
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Networks που αποτελούν θεμέλιο λίθο για την περαιτέρω συνέχιση της μελέτης. 

Ακολουθεί η περιγραφή ενός συστήματος υβριδικής αρχιτεκτονικής (ANFIS). Τέλος, 

γίνεται αναφορά σε ένα σύστημα πρόβλεψης μετοχών βασισμένο στο παραπάνω 

μοντέλο.

Στο όγδοο κεφάλαιο, δεν θα μπορούσαμε να σημειώσουμε κάτι άλλο από το 

να μην αναφερθούμε σε πρακτικές πειραματικές ή εμπορικές εφαρμογές των 

τεχνολογιών νευρωνικών δικτύων. Μέσα από τον καταιγισμό τέτοιων εφαρμογών 

παγκοσμίως, επιλέχθηκε η παρουσίαση ορισμένων διότι είχαν κάτι διαφορετικό να 

μας παρουσιάσουν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο (αρχιτεκτονική δομή) όσο και σε 

πρακτικό (αποτελέσματα).

Τέλος, στον επίλογο αυτής της μελέτης συγκεντρώνουμε τις παραπάνω 

σκέψεις μας και τους προβληματισμούς μας με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για την πορεία της εξέλιξης των υβριδικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ

Ο όρος χρηματοοικονομική κυβερνητική (financial cybernetics) περιγράφει τη 

διαδικασία ενδυνάμωσης της λήψης αποφάσεων επί χρηματοοικονομικών θεμάτων 

εισάγοντας τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης. Ο όρος “κυβερνητική” 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1948 από τον Nobert Wiener για να περιγράφει την 

προσπάθεια των ανθρώπων να μετατρέψουν ή να ενισχύσουν ανθρώπινα συστήματα 

με ηλεκτρονικά. Στο χρηματοοικονομικό πεδίο θα λέγαμε ότι ο όρος χρησιμοποιείται 

για να περιγράφει τη χρήση έξυπνων υπολογιστικών συστημάτων στη λήψη 

αποφάσεων. Για να κατανοήσουμε το τι ακριβώς είναι η χρηματοοικονομική 

κυβερνητική κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στις παρακάτω σκέψεις μας.

Όπως γνωρίζουμε από διάφορα αντικείμενα έρευνας, όσο η εμπειρία και η 

γνώση αυξάνουν, υπάρχει και μια ανάλογη αύξηση στην παραγωγικότητα και την 

αποδοτικότητα. Αυτό το συμπέρασμα όμως, δε φαίνεται να έχει εφαρμογή στο πεδίο 

της χρηματοοικονομικής διοίκησης καθώς ελάχιστοι managers μπόρεσαν να 

ξεπεράσουν τις αποδόσεις της γενικότερης αγοράς. Ακόμα όμως και αυτοί δεν 

μπόρεσαν να διδάξουν στην οικονομική ερευνητική κοινότητα τις τεχνικές τους.

Η χρήση των υπολογιστών στην οικονομική ανάλυση φαίνεται να βρίσκεται 

στα πρώτα της βήματα. Ακόμα σκεφτόμαστε λογιστικά φύλλα υπολογισμού τύπου 

Lotus & Excel ως χρηματοοικονομική διαχείριση. Το πρόβλημα είναι η ανάλυση και 

όχι ο υπολογισμός των επιτοκίων ή των αθροισμάτων. Είναι η έρευνα και η 

αναγνώριση διαφόρων γεγονότων και προσδιορισμός των σχέσεων που έχουν μεταξύ 

τους. Κάποιες από αυτές τις σχέσεις είναι τόσο δυσνόητες που απαιτούν τη χρήση 

έξυπνων υπολογιστικών συστημάτων.

Ο άνθρωπος έχει περιορισμένες δυνατότητες στο να αντιλαμβάνεται και να 

κατανοεί σύνθετα γεγονότα. Μπορεί να τα καταφέρνει σε μονοδιάστατους, 

δισδιάστατους ακόμα και σε τρισδιάστατους πίνακες όμως δεν μπορεί να εργαστεί σε 

πολυδιάστατους πίνακες. Ενώ μας αρέσει να μιλάμε για επενδύσεις σε εταιρείες με 

χαμηλό Ρ/Ε, έμπειροι επενδυτές στην πραγματικότητα προσαρμόζουν τη σκέψη του 

χαμηλού Ρ/Ε σε διάφορες βιομηχανίες, με διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και 

διαφορετικά ποσοστά πληθωρισμού. Η προσπάθεια να προσαρμόσουμε όλες αυτές 

τις παραμέτρους βάζει σε δοκιμασία την ανθρώπινη αναλυτική ικανότητα η οποία 

είναι περιορισμένη. Εν τούτοις, αυτός ο περιορισμός δεν είναι υπαρκτός για κάποια
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προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τέτοια συστήματα λειτουργούν με 

ευκολία σε πολυδιάστατο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Η επένδυση είναι βασικά ένα πρόβλημα κατανομής πόρων που περιλαμβάνει 

τη λήψη αποφάσεων για το πώς θα τοποθετήσουμε τους περιορισμένους πόρους μας 

σε ένα πολυδιάστατο περιβάλλον επενδυτικών επιλογών. Δεν πρόκειται για 

τετριμμένες αποφάσεις. Η μελλοντική ευημερία της κοινωνίας μας εξαρτάται 

απόλυτα από τις αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε και αυτές οι αποφάσεις δεν 

είναι τόσο απλές.

Η επένδυση είναι ένα δυναμικό μη-γραμμικό πρόβλημα που απαιτεί ειδικά 

αναλυτικά εργαλεία. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στο πρόβλημα της επένδυσης: η 

τεχνική και η θεμελιώδης ανάλυση. Είναι λύσεις όμως σε ένα απλοποιημένο 

πρόβλημα. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε κάτι παραπάνω από ένα ταξινομημένο 

σύστημα με χρονικούς περιορισμούς. Για μακροπρόθεσμες προβλέψεις δουλεύουμε 

με την θεμελιώδη ανάλυση και για βραχυπρόθεσμες με την τεχνική ανάλυση. Πώς 

όμως θα μπορέσουμε να εργαστούμε περιλαμβάνοντας όλα τα χρηματοοικονομικά 

κριτήρια σ’ ένα αχανές περιβάλλον πληροφοριών; Σ’ αυτό το κομμάτι έρχεται να 

δώσει λύση αυτό που ονομάσαμε στην αρχή “χρηματοοικονομική κυβερνητική”. 

Πρέπει να ενδυναμώσουμε την ικανότητα της λήψης αποφάσεων διευρύνοντας τις 

δυνατότητες έξυπνων υπολογιστικών συστημάτων.

Τα περισσότερα οικονομικά προβλήματα περικλείουν δυναμικές, πολλαπλές, 

μη-γραμμικές, ασαφείς μεταβλητές που τις διακρίνει μια αλληλεξάρτηση. Για να 

κατανοήσουμε το πρόβλημα θα πρέπει να περιγράφουμε τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά.

Οι μεταβλητές είναι δυναμικές διότι οι νόμοι της αγοράς μεταβάλλονται 

συνεχώς οπότε δεν μπορούν να είναι διαχρονικές. Επίσης, ελάχιστα οικονομικά 

προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση μιας απλής μεταβλητής. Η 

πολυπλοκότητα των προβλημάτων απαιτεί τη χρήση πολλαπλών μεταβλητών. Οι 

μεταβλητές όμως δεν δρουν ανεξάρτητα καθώς η μία επηρεάζει την άλλη. Εξάλλου, η 

φύση των οικονομικών προβλημάτων είναι μη-γραμμική. Τέλος, πολλές από τις 

πληροφορίες που συλλέγουμε για επεξεργασία έχουν ένα χαρακτήρα ασαφή. Τα 

ασαφή συστήματα μπορούν να χειριστούν τέτοιες πληροφορίες και να τις 

προωθήσουν σε άλλα αναλυτικά συστήματα όπως είναι και τα οικονομικά.
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4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

4.1 Εισαγωγή
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις βασικές αρχές των διαφόρων 

“έξυπνων” τεχνολογιών. Είναι απαραίτητο να γίνει μία εισαγωγή στις εν λόγω 

τεχνολογίες για την κατανόηση της φιλοσοφίας τους και της ολοκλήρωσής τους με 

την ακόλουθη ενοποίησή τους. Τα υβριδικά “έξυπνα” συστήματα υλοποιούνται 

χρησιμοποιώντας τα γνωστά hardware & software και θα εξελίσσονται καθώς η 

τεχνολογία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Τα έμπειρα συστήματα (expert systems) 

όπως και τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks) είναι πλέον τεχνολογίες 

εδραιωμένες σε γερά θεμέλια. Το γεγονός αυτό έχει λειτουργήσει ευεργετικά στη 

δημιουργία υβριδικών συστημάτων βασισμένων στις παραπάνω τεχνολογίες.

4 4

Hybrid Intelligent Systems <

j

Expert

Systems

j

Fuzzy Logic
4

- Neural 

Networks-

r

Genetic Algorithms

4

Case-Based

Reasoning
4 * ·

Hardware & Software

Διάγραμμα 2. Τεχνολογίες για την υποστήριξη υβριδικών συστημάτων [Medsker, 1995]

Όπως παρατηρούμε και παραπάνω άλλες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί ή 

αναπτύσσονται στη δεκαετία του ‘90 είναι οι γενετικοί αλγόριθμοι, η ασαφής λογική 

και η Case - Based Reasoning.

Η πιο αναπτυγμένη ενοποίηση τεχνολογιών είναι η συνεργασία των 

νευρωνικών δικτύων και των εμπείρων συστημάτων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 

επέτρεψαν τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων για την αντιμετώπιση και επίλυση 

διαφόρων προβλημάτων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων δράσης.
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4.2 Expert Systems
Οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς για το τι είναι ένα έμπειρο σύστημα 

ποικίλουν. Μερικοί είναι προσανατολισμένοι στο λειτουργικό κομμάτι του 

συστήματος, άλλοι στη δομή του και ορισμένοι και στα δύο μέρη.

Ένα έμπειρο σύστημα λύνει προβλήματα αποτελεσματικά και αποδοτικά σε 

μια περιορισμένη περιοχή του προβλήματος. Εφαρμόζει τις γνώσεις ενός ειδικού για 

τη λύση καθημερινών προβλημάτων [Waterman, 1986]. Μπορεί να προσφέρει 

συμβουλές ή να λάβει μία απόφαση για κάποιο διαδικαστικό θέμα. Έχει τη 

δυνατότητα να τεκμηριώνει βάσει “λογικής” τη διευθέτηση των προβλημάτων 

[British Computer Society’s Specialist Group in Forsyth, 1984].

To σύστημα δρα χρησιμοποιώντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως 

αυτές που βοηθούν στη λύση των προβλημάτων. Η γνώση ενσωματώνεται από τον 

ειδικό στο κομμάτι εκείνο του συστήματος που ονομάζουμε Knowledge Base [British 

Computer Society’s Specialist Group in Forsyth, 1984], Αυτά τα συστήματα 

αποτελούνται από software που διαχειρίζονται τη γνώση για την επίλυση του 

προβλήματος. Καθορίζει με σαφήνεια το πεδίο της γνώσης και είναι διαχωρισμένο 

από το υπόλοιπο μέρος του συστήματος [Waterman, 1986].

Το έμπειρο σύστημα είναι ένα έξυπνο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί γνώση 

και μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων (inference engine). Η διαδικασία για την 

επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών γίνεται μέσα από τον ορισμό και την 

κωδικοποίηση κανόνων. Επιδεικνύει “έξυπνη” συμπεριφορά στην επίλυση των 

προβλημάτων [British Computer Society’s Specialist Group in Forsyth, 1984]. 

Βασίζεται στην επεξεργασία κατάλληλων δεδομένων οι οποίες έχουν αποκτηθεί όπως 

τονίσθηκε παραπάνω από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Ειδικότερα, ένα έμπειρο σύστημα μπορούμε να το αναλύσουμε στα ακόλουθα

μέρη:

□ User Interface. Είναι η διεπαφή μεταξύ συστήματος και χρήστη και 

πρέπει να είναι φιλική προς αυτόν. Έχει μεγάλη σημασία να είναι 

“έξυπνο” τόσο ως προς την παρουσίαση των πληροφοριών όσο και ως 

προς το είδος των πληροφοριών βάσει των προτιμήσεων του χρήστη.
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User

t

Knowledge
Engineer

Διάγραμμα 3. Αρχιτεκτονική ενός έμπειρου συστήματος [C.E. Brown, 1993]

□ Databases. Περιέχει δεδομένα τα οποία θα πρέπει να σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του συστήματος. Ο χρήστης θα πρέπει να είναι ενήμερος για το 

τι είδους δεδομένα μπορεί να αντλήσει από τη συγκεκριμένη βάση η οποία 

θα μπορούσε ακόμα και να είναι συνδεδεμένη on-line με κάποια 

επιχείρηση ή οργανισμό.

□ Inference engine. Στο κομμάτι αυτό του συστήματος είναι 

καταχωρημένες γνώσεις και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων. Αναλύει και 

επεξεργάζεται τους κανόνες και ταξινομεί τη διαδικασία επίλυσης. 

Υπάρχει ένα τμήμα αναζήτησης των κανόνων για την εξοικονόμηση 

χρόνου. Ο σκελετός ενός έμπειρου συστήματος μας επιτρέπει την 

προσαρμογή του inference engine στις απαιτήσεις μας.

□ Knowledge Base. Σ’ αυτό το τμήμα περιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος της 

γνώσης για την επίλυση του προβλήματος. Εισάγονται από τον ειδικό 

κανόνες του τύπου IF - THEN. Οι κανόνες μπορεί να είναι συγκεκριμένοι 

και αντιπροσωπεύουν συνήθως νόμους όπως ο φορολογικός κώδικας.
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Επίσης μπορούν να αντιπροσωπεύουν γεγονότα που έχουν κάποια λογική. 

Το πιο βασικό όμως είναι ότι μπορούμε να έχουμε κανόνες από τη 

σύζευξη άλλων. Επιπλέον υπάρχουν και παράγοντες βεβαιότητας οι οποίοι 

αποτελούν την πεποίθηση ότι ένα γεγονός είναι αληθινό ή ένας κανόνας 

είναι έγκυρος.
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4.3 Neural Networks
Η τεχνική των νευρωνικών δικτύων είναι εμπνευσμένη από τη σύγχρονη 

γνώση για τη λειτουργία των βιολογικών νευρώνων. Ωστόσο, παρά τις έρευνες πολλά 

ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τη λειτουργία του νευρικού 

συστήματος και του εγκεφάλου. Εν τούτοις, ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της 

πληροφορικής μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά των βιολογικών νευρώνων.

Το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο είναι ένα μοντέλο το οποίο εξομοιώνει το 

βιολογικό. Οι κόμβοι βασίζονται σε μαθηματικές συναρτήσεις που αναπαριστούν τη 

λειτουργία των νευρώνων. Σήμερα τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν ένα μικρό 

σύνολο εννοιών για το νευρικό σύστημα για να υλοποιήσουν εξομοιωτές 

επεξεργασίας με στοιχεία αλληλένδετα μεταξύ τους μέσω κάποιας αρχιτεκτονικής. Οι 

τεχνητοί νευρώνες λαμβάνουν δεδομένα με τέτοιο τρόπο που αντιπροσωπεύει την 

ηλεκτρική διέγερση των βιολογικών. Το αποτέλεσμα εξάγεται με κάποιο σήμα. Ο 

κεντρικός άξονας των βιολογικών νευρώνων διακλαδώνεται σε αποφύσεις νευρώνων 

και μεταδίδεται η διέγερσή τους με τις συνάψεις. Η σύναψη είναι δυνατό να αυξάνει 

ή να μειώνει το σήμα. Μία σημαντική λειτουργία των τεχνητών νευρώνων είναι η 

αξιολόγηση των δεδομένων και η παραγωγή μιας πληροφορίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων έγκειται στην ανάλυση των υποδειγμάτων 

χρησιμοποιώντας αποκτηθείσα πληροφόρηση η οποία σταθμίζει τις συνδέσεις μεταξύ 

των κόμβων. Μία ευρέως γνωστή αρχιτεκτονική είναι ο τύπος feedforward network.
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Αποτελείται από 3 ή περισσότερα επίπεδα τεχνητών νευρώνων εκ των οποίων ένα 

είναι το επίπεδο εισόδου των δεδομένων και ένα επίπεδο εξόδου των σημάτων και 

των πληροφοριών. Μεταξύ αυτών των επιπέδων μπορούν να υφίστανται ένα ή 

περισσότερα ενδιάμεσα, κρυφά επίπεδα όπου περιλαμβάνονται ένας αριθμός κόμβων 

που παρέχουν μια πολυπλοκότητα στην οποία αντικατοπτρίζεται η μη-γραμμική 

σχέση μεταξύ των δεδομένων και των πληροφοριών. Συνήθως, κάθε κόμβος 

συνδέεται με άλλους σε ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο όπου συσχετίζονται με 

σταθμισμένους όρους που προκύπτουν μετά την εκπαίδευση του δικτύου.

Network Tvoe Associated Training

Hopfield Associative Supervised

Boltsmann Associative Supervised

Multi-layered Feed-forward Supervised

Kohonen Self-organizing Unsupervised

Adaptive Resonance Theory Self-organizing Unsupervised

Πίνακας 1. Παραδείγματα Αρχιτεκτονικών δομών Νευρωνικών Δικτύων [Medsker, 1995]

Υπάρχουν δύο τύποι εκπαίδευσης του δικτύου: με επίβλεψη (supervised) και 

χωρίς επίβλεψη (unsupervised). Στον τύπο supervised τα αποτελέσματα θα πρέπει να 

ανατροφοδοτηθούν ώστε να μπορέσει το δίκτυο να κατανοήσει τη σχέση που 

υφίσταται μεταξύ ερεθισμάτων και αποτελεσμάτων (inputs-outputs).

Ο πιο συχνός τρόπος εκπαίδευσης του δικτύου είναι ο αλγόριθμος back- 

propagation. Αλγοριθμικά, ο κανόνας back-propagation περιγράφεται με τον 

ψευδοκώδικα που παρουσιάζεται παρακάτω. Ο υπολογισμός των τιμών των 

νευρώνων στο συγκεκριμένο αλγόριθμο υλοποιείται με την εφαρμογή του παρακάτω 

τύπου:

yi(0) = Xj για το στρώμα εισόδου 

yi(l) = Σ Wjj(l) yj(l-l) για το στρώμα 1 > 0 

Το σφάλμα υπολογίζεται με την υλοποίηση των παρακάτω τύπων:

6j(L) = /'(uj)(tj - yO L = τελευταίο 

δί(1) = /'(u.) Σ WijO+l) δ;(1+1) 1 = 1,...,L-1 

Στο τέλος τα βάρη ενημερώνονται και η διαδικασία εκπαίδευσης επαναλαμβάνεται 

ωσότου ικανοποιηθούν τα όρια που έχουν τεθεί:

wij(l) = Wjj(l) + βδ; (1) aj (1-1) 1=1, ...,L (3)

(1)

(2)
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Στη δεκαετία του '80 η τεχνολογική και θεωρητική πρόοδος επέτρεψε να 

αναπτυχθούν συστήματα νευρωνικής επεξεργασίας. Επιστήμονες όπως, ο Hopfield, ο 

Kohonen, ο Anderson ανάπτυξαν αρχιτεκτονικές και εφαρμογές που ανέδειξαν τη 

δυναμική των νευρωνικών δικτύων. Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν τη δυνατότητα να 

μιμούνται κάποια χαρακτηριστικά της ανθρώπινης σκέψης στην επίλυση 

προβλημάτων όπου τα έμπειρα συστήματα είχαν παρουσιάσει αδυναμίες. Για 

παράδειγμα, μπορούν να αναλύσουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων για να 

καταλήξουν σε υποδείγματα όπου οι κανόνες δεν είναι γνωστοί. Έτσι, τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα έρχονται να αντικαταστήσουν ή να στηρίξουν τις ήδη υπάρχουσες 

τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν είναι η 

ταχύτητα, η ικανότητα εκπαίδευσης και η αποτελεσματικότητά τους όπου οι κανόνες 

δεν είναι γνωστοί.
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Διάβασε τα ζεύγη [πρότυπο εισόδου, στόχοι] όπου για κάθε 

πρότυπο εισόδου χ(ρ)=[χι(ρ), x2lp),..., χη(ρ)]Τ αντιστοιχεί ένα

δίάνυσμα στόχων [ 11(ρ) , t2<p),..., tm(p)]T.

Αρχικοποίησε τα βάρη Wij(l) σε μικρές τυχαίες τιμές για 

κάθε στρώμα 1.

epoch 1

Επανέλαβε {

Για κάθε πρότυπο ρ {

/*Forward phase*/

Με βάση τον τύπο (1) :

Υπολόγισε τις εξόδους γη(1) του στρώματος 1. 

Υπολόγισε τις εξόδους Υί(2) του στρώματος 2.

Υπολόγισε τις εξόδους Yi(L) του στρώματος L. 

/♦Backward phase*/

Με βάση τον τύπο (2):

Υπολόγισε τα σφάλματα 6i(L) του στρώματος L. 

Υπολόγισε τα σφάλματα δi (L-1) του στρώματος L-1.

Υπολόγισε τα σφάλματα δί(1) του στρώματος 1. 

/♦Update phase*/

Ενημέρωσε τα βάρη όλων των στρωμάτων με βάση τον 

τύπο (3).

}

epoch epoch+1

} μέχρι το συνολικό σφάλμα σε μια περιοχή να είναι 

μικρότερο από κάποιο κατώφλι.

Πίνακας 2. Ο αλγόριθμος Back-Propagation [Diamantaras, 1999]
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4.4 Fuzzy Systems
Τα ασαφή συστήματα είναι βασισμένα στην ασαφή θεωρία που έχει αναπτύξει 

πρώτος ο Lotfi Zadeh το 1965. Ο στόχος αυτής της θεωρίας είναι να μιμηθεί το 

σύστημα τον τρόπο της ανθρώπινης σκέψης. Τη θεωρία αυτή την ονόμασε ασαφή 

λογική. Βασίζεται σε όρους που δεν είναι ακριβείς όπως χλιαρός, ψηλός, σπάνιος, 

αλλά σημαίνουν πάρα πολλά στην καθημερινή μας ζωή.

Τα εν λόγω συστήματα επιτρέπουν στους χρήστες να εισάγουν δεδομένα με 

ασαφή περιγραφή και μέσω ενός κατάλληλου εσωτερικού μηχανισμού λογικής να 

εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Η τεχνική αυτή διευρύνει τη χρησιμότητα των 

εμπείρων συστημάτων επιτρέποντας τη χρήση τιμών που δεν περιγράφονται με 

σαφήνεια, ώστε να είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Γι’ αυτό το λόγο τα ασαφή συστήματα μπορούν να αναπτυχθούν αυτόνομα ή να 

ενταχθούν ως υποσύστημα σε ένα υβριδικό όπως είναι τα neural fuzzy systems και τα 

fuzzy expert systems.

Crisp
Input

Διάγραμμα 5. Οι διαδικασίες ενός Fuzzy rule-based system [Medsker, 1995]

Η δομή ενός συστήματος έχει ως εξής: κατά την εισαγωγή των δεδομένων στο 

σύστημα, υπάρχει ένας μετατροπέας που βάσει των συναρτήσεων συμμετοχής 

(σιγμοειδείς, gaussian, τραπεζοειδείς, τριγωνικές) που έχουμε ορίσει μετατρέπει τα 

δεδομένα σε συμβατή “ασαφή” μορφή. Αυτό το στάδιο ονομάζεται fuzzification. Στη 

συνέχεια, εφαρμόζονται οι κατάλληλοι κανόνες για να προσδιοριστούν οι τιμές και 

εξάγεται η πληροφορία σε ασαφή μορφή που με την εφαρμογή κάποιων διαδικασιών 

μετατρέπεται σε λογική τιμή (defuzzification).
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4.5 Genetic Algorithms
Η τεχνολογία των γενετικών αλγορίθμων βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο 

βιολογικά συστήματα οργανώνονται και προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. 

Χρησιμοποιούν ως μηχανισμούς ανάδρασης τα ερεθίσματα που δέχονται από το 

περιβάλλον τους για να βρεθούν ικανές λύσεις.

Οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι αποτελεσματικοί σε προβλήματα που αφορούν 

προγραμματισμό και διαχείριση πόρων. Η φιλοσοφία τους βοηθάει στην 

αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων καθώς μιμούνται με τον τρόπο τους τα 

χρωμοσώματα των βιολογικών οργανισμών τα οποία αντικατοπτρίζουν τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται για κάποια λειτουργία. Έτσι, αντιπροσωπεύουν τη 

σειρά με την οποία θα πρέπει να εκτελεστούν τα καθήκοντα για την επίτευξη του 

στόχου.

Οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι μια νέα ενδιαφέρουσα τεχνολογία η οποία 

εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση όπου οι 

άλλες τεχνολογίες δεν έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα αλλά και σε συνεργασία 

μαζί τους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
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4.6 Case - Based Reasoning
Είναι σχετικά ένα νέο πεδίο έρευνας το οποίο βασίζεται στη χρησιμοποίηση 

λύσεων παλαιότερων προβλημάτων σε νέα. Ένα τέτοιο σύστημα βοηθά τον αναλυτή 

να αποθηκεύσει προηγούμενα προβλήματα, να εντοπίσει τα νέα, να τα συγκρίνει και 

να του υποδείξει τις διαφορές.

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε και από το παρακάτω διάγραμμα, το σύστημα 

αναλύει το πρόβλημα, επεξεργάζεται διάφορες περιπτώσεις που είναι αποθηκευμένες, 

κάνει τροποποιήσεις και παρουσιάζει το αποτέλεσμα το οποίο αν δεν ικανοποιητικό 

ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσουμε στο σύστημα νέες περιπτώσεις.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί είτε ανεξάρτητα είτε ως 

μέρος ενός συστήματος ειδικότερα όταν οι κανόνες είναι δύσκολο να διακριθούν ή η 

πολυπλοκότητα των κανόνων είναι πολύ μεγάλη.

Problem
description Solution

Διάγραμμα 6. Η διαδικασία CBR για εύρεση λύσης [Medsker, 1995]
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4.7 Επίλογος
Οι παραπάνω τεχνολογίες αναπτύσσονται συνεχώς αυτόνομα αλλά και 

συνδυαζόμενες με σκοπό τη δημιουργία υβριδικών συστημάτων τεχνητής 

νοημοσύνης. Η σύζευξη αυτή έχει αυξήσει την απόδοση τους στην επίλυση 

πολύπλοκων προβλημάτων. Οι ερευνητές δουλεύουν στο συνδυασμό κατάλληλων 

τεχνολογιών ώστε να δημιουργηθούν μοντέλα τα οποία θα αντιμετωπίζουν 

καταστάσεις και προβλήματα όσον το δυνατό πιο αποτελεσματικά.
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5. ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

5.1 Εισαγωγή
Τα νευρωνικά δίκτυα γίνονται με το χρόνο όλο και πιο δημοφιλή στο 

χρηματοοικονομικό πεδίο. Μία από τις πιο συχνές εφαρμογές των νευρωνικών 

δικτύων είναι και η πρόβλεψη και διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Παρόλα τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα νευρωνικά δίκτυα σε θέματα 

εκπαίδευσης και ευελιξίας ωστόσο επιδέχονται και ισχυρές κριτικές. Οι κριτικές 

αυτές επικεντρώνονται στην ανικανότητα επεξήγησης των επιλογών τους, στους 

χρόνους που απαιτούνται για την εκπαίδευση του δικτύου, στην έλλειψη 

παρουσίασης μιας σταθερής και μόνιμης λύσης και στον μεγάλο αριθμό των 

παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την ανάπτυξη του δικτύου.

Προεπεξεργασία δεδομένων

Συχνότητα ροής δεδομένων (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία)

Τύπος δεδομένων (τεχνικά, θεμελιώδη)

Μέθοδος συλλογής δεδομένων

Μέθοδος ταξινόμησης δεδομένων (min/max)

Εκπαίδευση

Ρυθμός εκμάθησης ανά επίπεδο

Μέγιστος αριθμός κύκλων

Μέγιστος αριθμός τυχαίων συνοπτικών βαρών

Μέγεθος των συνόλων εκπαίδευσης, ελέγχου και αξιολόγησης

Τοπολογία

Πλήθος νευρώνων εισόδου 

Πλήθος κρυφών επιπέδων 

Πλήθος νευρώνων κρυφών επιπέδων 

Πλήθος νευρώνων κατά την έξοδο

Πίνακας 3. Παράμετροι κατά την ανάπτυξη των νευρωνικών δικτύων 

Επομένως, στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η παρουσίαση της 

μεθοδολογίας βήμα προς βήμα ανάπτυξης των νευρωνικών δικτύων για πρόβλεψη 

χρονολογικών σειρών. Αρχικά, θα παρουσιαστεί ο αλγόριθμος back-propagation. Στη 

συνέχεια θα περιγράψουμε μία διαδικασία οκτώ βημάτων για την ανάπτυξη του 

δικτύου. Τέλος, θα αναφερθούμε σε μία έρευνα του Edward Gately που αφορά 

πειραματική εφαρμογή των νευρωνικών δικτύων για πρόβλεψη του S&P 500.

22



Artificial Intelligence in Finance

5.2 Ο αλγόριθμος Back-propagation
Κατά την αναφορά στα νευρωνικά δίκτυα, το πνο σημαντικό μέρος είναι η 

επεξήγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του δικτύου. Ο mo δημοφιλής αλγόριθμος 

εκπαίδευσης λέγεται back-propagation και αναφερθήκαμε περιληπτικά στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Στο παρακάτω γράφημα διακρίνονται οι ενέργειες που 

λαμβάνουν μέρος κατά την διαδικασία εκπαίδευσης.

Ο αλγόριθμος back-propagation έχει στόχο την ελαχιστοποίηση του 

σφάλματος μεταξύ του προβλεπόμενου και του επιθυμητού αποτελέσματος. Το 

σφάλμα υπολογίζεται και στη συνέχεια ανατροφοδοτείται στο δίκτυο μεταβάλλοντας 

ανάλογα και τα συναπτικά βάρη. Η διαδικασία συνεχίζεται ωσότου ελαχιστοποιηθεί 

το σφάλμα. Για την ενημέρωση του δικτύου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

Wij>(t+i) = W ij,t (k)(eWij)(Ni) (1)

όπου το Wij είναι το συναπτικό βάρος μεταξύ δύο νευρώνων που πρέπει να 

ενημερωθεί. To t αναφέρεται στο αριθμό των ενημερώσεων που έχει υποστεί το 

δίκτυο. Το λ είναι μία παράμετρος που αναφέρεται ως ρυθμός εκμάθησης. Αυτή η 

παράμετρος υποδηλώνει το ρυθμό μεταβολής των συναπτικών βαρών κατά τη 

διαδικασία της ενημέρωσης. Η ευαισθησία του νευρώνα Nj στις μεταβολές των 

συναπτικών βαρών περιγράφεται από το oWij. Η συνολική είσοδος υπολογίζεται από 

τον παρακάτω τύπο:

Sj = Σ Ni Wij (2)
I
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όπου Sj είναι το άθροισμα όλων των εισόδων σε ένα νευρώνα, Νί είναι η έξοδος του 

προηγούμενου νευρώνα και Wij το συναπτικό βάρος. Στη συνέχεια το συνολικό 

εξαγόμενο αποτέλεσμα χρησιμοποιεί μια σιγμοειδής συνάρτηση ή άλλης μορφής και 

εξάγεται το αποτέλεσμα από την παρακάτω εξίσωση:

Τέλος, το συνολικό σφάλμα εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο (4) όπου το Dj 

αναφέρεται στο επιθυμητό αποτέλεσμα:

Ε= —— Σ (Nj - Dj)2

Το αποτέλεσμα τις παραπάνω εξίσωσης είναι το συνολικό σφάλμα που 

ανατροφοδοτείται στο δίκτυο με σκοπό την αναπροσαρμογή των συναπτικών βαρών. 

Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούν τα νευρωνικά δίκτυα για την αναπροσαρμογή 

των συναπτικών βαρών ακολουθούν παρακάτω. Αρχικά, το δίκτυο υπολογίζει το 

σφάλμα του κάθε κόμβου εξόδου:

£Oj = (Nj - Dj) (5)

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η μεταβολή του νευρώνα εισόδου ανάλογα με την 

επιθυμητή μεταβολή της εξόδου:

eSj = εΟ^ Nj (1 - Nj) (6)

Τέλος, υπολογίζεται η προσαρμογή των συναπτικών βαρών μεταξύ των κόμβων:

EWlj - 8Sj Η (7)

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και στα κατώτερα επίπεδα επιτρέποντας τους 

νευρώνες στο κρυφό επίπεδο να έχουν το ρόλο της εξόδου. Όλα τα σφάλματα των 

εισόδων στο κρυφό επίπεδο πρέπει να αθροιστούν. Το σφάλμα του δικτύου διαδίδεται 

προς τα πίσω περιοδικά διαμέσου του τρέχοντος δικτύου και όλα τα συναπτικά βάρη 

αναπροσαρμόζονται με σκοπό την ελαχιστοποίηση του συνολικού σφάλματος.
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5.3 Τα στάδια του σχεδιασμού νευρωνικών δικτύων
Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε μια μέθοδο ανάπτυξης νευρωνικών 

δικτύων. Η μέθοδος αυτή έχει βηματική μορφή και αποτελείται από οκτώ στάδια τα 

οποία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.

Στάδιο 1°: 

Στάδιο 2°: 

Στάδιο 3°: 

Στάδιο 4°: 

Στάδιο 5°:

Στάδιο 6° 

Στάδιο 7°

Στάδιο 8°:

Επιλογή μεταβλητών 

Συλλογή δεδομένων 

Προεπεξεργασία δεδομένων

Ταξινόμηση δεδομένων σε ομάδες εκπαίδευσης, ελέγχου και αξιολόγησης 

Δομή δικτύου

Πλήθος κρυφών επιπέδων 

Πλήθος κρυφών νευρώνων 

Πλήθος εξόδων 

Συναρτήσεις μεταφοράς 

Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης 

Εκπαίδευση δικτύου

Πλήθος κύκλων εκπαίδευσης 

Ρυθμός εκπαίδευσης 

Υλοποίηση

Πίνακας 4. Τα οκτώ στάδια της ανάπτυξης νευρωνικών δικτύων

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού ίσως να απαιτείται να επιστρέφουμε σε 

προηγούμενα στάδια και κυρίως στα στάδια της εκπαίδευσης και της επιλογής των 

μεταβλητών.
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5.3.1 Στάδιο 1°: Επιλογή μεταβλητών

Η επιτυχία των νευρωνικών δικτύων βασίζεται στην κατανόηση της υφής του 

προβλήματος. Η χρήση των κατάλληλων ανεξάρτητων μεταβλητών είναι απαραίτητη. 

Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν τις δυναμικές σχέσεις που 

πιθανόν να διέπουν τις διάφορες μεταβλητές. Επίσης, από την οικονομική θεωρία 

μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τη χρησιμότητα κάποιων δεικτών. Αυτές 

οι μεταβλητές θα μετατραπούν σε χρήσιμους δείκτες για το στάδιο της σχεδίασης και 

θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου.

Οι ερευνητές πρέπει να αποφασίσουν πότε θα χρησιμοποιήσουν δεδομένα τα 

οποία αντλούνται από την τεχνική ή τη θεμελιώδη ανάλυση. Οι τιμές της τεχνικής 

ανάλυσης αναφέρονται κυρίως σε εξαρτημένες μεταβλητές ενώ της θεμελιώδους 

είναι συνήθως οικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν κατά κάποιο τρόπο τις 

εξαρτημένες. Μία αρκετή δημοφιλής προσέγγιση είναι ο υπολογισμός διαφόρων 

τεχνικών δεικτών βασιζόμενοι σε ιστορικά δεδομένα.

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο αποτελεί η συχνότητα των δεδομένων. Ανάλογα με 

το πρόβλημα και τη στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει ο χρήστης θα πρέπει να 

διαμορφώνονται και τα δεδομένα. Π.χ. ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία κ.α..
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5.3.2 Στάδιο 2°: Συλλογή δεδομένων

Στο στάδιο αυτό, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη το κόστος απόκτησης και 

τη διαθεσιμότητα των δεδομένων των συγκεκριμένων μεταβλητών που επιλέξαμε. Τα 

τεχνικά δεδομένα συνήθως ανευρίσκονται εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος εν 

αντιθέσει με τα δεδομένα της θεμελιώδους ανάλυσης. Τα δεδομένα που θα 

συλλεχθούν πρέπει να ελεγχθούν για παραλείψεις ή λάθη. Σε περίπτωση παραλήψεων 

στις παρατηρήσεις μας μπορούμε να υποθέσουμε ότι η τιμή παρέμεινε η ίδια ή 

λαμβάνουμε ως τιμή το μέσο όρο των διπλανών παρατηρήσεων.

Όταν χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που τα έχουμε αντλήσει από πηγές 

θεμελιώδους ανάλυσης θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα σε τέσσερα σημεία:

■=> Η μέθοδος υπολογισμού των θεμελιωδών δεικτών να είναι σταθερή καθ’ 

όλη την επεξεργασία των χρονολογικών σειρών.

<=> Τα θεμελιώδη δεδομένα δεν πρέπει να αναθεωρούνται μετά τη δημοσίευσή 

τους.

■=> Τα δεδομένα αυτά πρέπει να παρουσιάζουν μια υστέρηση κατά την είσοδό 

τους στο σύστημα καθώς οι πληροφορίες τους δεν αντιμετωπίζονται άμεσα 

στην αγορά.

=> Τέλος, η πηγή που μας διαθέτει τα χαρακτηριστικά πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και θα συνεχίσει να εκδίδει τις 

συγκεκριμένες αυτές πληροφορίες.
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5.3.3 Στάδιο 3°: Προεργασία δεδομένων

Η προεργασία των δεδομένων αναφέρεται στην ανάλυση και τροποποίηση 

των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών, τη μείωση του θορύβου, τον 

εντοπισμό δυνατών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών και ανίχνευση τάσεων με 

σκοπό την διευκόλυνση του δικτύου να εντοπίσει τα κατάλληλα υποδείγματα. Πολύ 

σπάνια τα δεδομένα εισάγονται με την αρχική τους μορφή. Συνήθως, μετατρέπονται 

σε μορφή κλίμακας και παίρνουν τιμές από το 1 έως το 0 ή το -1. Μία από τις πιο 

συνηθισμένες μεθόδους μετατροπής των δεδομένων είναι η μέθοδος της 

λογαριθμικής μεταφοράς. Επίσης, ένας άλλος τρόπος είναι η τροποποίηση των τιμών 

με τον υπολογισμό κάποιων ποσοστών.

Επιπρόσθετα, η τεχνική ανάλυση μπορεί να προμηθεύσει το δίκτυο με ένα 

πλήθος δεικτών όπως είναι οι κινητοί μέσοι, οι ταλαντωτές κ.α.. Μια καλή ιδέα που 

πηγάζει από τα παραπάνω είναι να επιλέξουμε μια σύνθεση των παραπάνω επιλογών 

ώστε να μειώσουμε περιττές μεταβλητές και να καταστήσουμε ικανό το δίκτυο να 

αναπροσαρμόζεται εύκολα σε περιοδικές εκπαιδεύσεις.

Διάφορες εφαρμογές οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τιμές που παρουσιάζουν 

χρονική εξάρτηση ή θετική αυτοσυσχέτιση ενώ μεταβάλλονται γύρω από την τάση 

είναι κατά κάποιο τρόπο τυχαίες. Επομένως, είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη με 

τέτοιες τιμές χωρίς να έχουν τροποποιηθεί. Η χρήση κινητών μέσων για την 

εξομάλυνση των ανεξάρτητων μεταβλητών κρίνεται σημαντική.

Το φιλτράρισμα και η ταξινόμηση των δεδομένων έχουν στόχο στην 

απόρριψη τέτοιων παρατηρήσεων από τα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου και στη 

δημιουργία ομοιόμορφων κατανομών. Ο τύπος του φιλτραρίσματος εξαρτάται από 

τους στόχους του ερευνητή και ο ερευνητής θα πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα το τι 

ακριβώς πρέπει να μάθει το δίκτυο.

Πρακτικά, η προεργασία δεδομένων χαρακτηρίζεται από πολλές δοκιμές και 

λάθη. Ένας τρόπος για την ανεύρεση κατάλληλων ανεξάρτητων μεταβλητών είναι 

συνεχής δοκιμή διάφορων συνδυασμών καθώς μία μεταβλητή μπορεί να παρουσιάζει 

καλή συμπεριφορά σε συνδυασμό με κάποια άλλη.
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5.3.4 Στάδιο 4°: Προσδιορισμός συνόλων εκπαίδευσης, ελέγχου και αξιολόγησης

Τα δεδομένα χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές ομάδες και αποτελούν τα 

σύνολα εκπαίδευσης, ελέγχου και αξιολόγησης. Το σύνολο εκπαίδευσης 

ενσωματώνει το μεγαλύτερο μέρος της σειράς των δεδομένων και χρησιμοποιείται 

για την εκπαίδευση και την ανεύρεση υποδειγμάτων. Το σύνολο ελέγχου αποτελείται 

από το 10-30% των δεδομένων και εμφανίζεται ως το πρώτο στάδιο ελέγχου. Είναι 

φανερό ότι τα δίκτυα που επιλέγονται ικανοποιούν τα σύνολα ελέγχου. Ο τελικός 

έλεγχος και αξιολόγηση του δικτύου γίνεται με τα σύνολα αξιολόγησης που 

απαρτίζουν την υπόλοιπη σειρά των δεδομένων. Αυτό το σύνολο είναι λογικό να 

απαρτίζεται από παρατηρήσεις χρονικά συνεχόμενες και μεταγενέστερες των άλλων 

συνόλων. Τα σύνολα ελέγχου μπορούν να είναι είτε τυχαία επιλεγμένα από το σύνολο 

εκπαίδευσης ή το αμέσως επόμενο μέρος των παρατηρήσεων.

Μία σύγχρονη μέθοδος αξιολόγησης των δικτύων είναι ο έλεγχος κινητού 

παραθύρου (moving window testing). Η μέθοδος βασίζεται στη διαίρεση των 

δεδομένων και στη συνεχόμενη επικάλυψη των συνόλων εκπαίδευσης - ελέγχου - 

αξιολόγησης. Κάθε σύνολο κινείται κατά μήκος της χρονολογικής σειράς. Ο στόχος 

είναι η προσομοίωση της σειράς των τιμών και η εν γένει ενδυνάμωση του δικτύου. Η 

συχνή μετεκπαίδευση του δικτύου μπορεί να είναι χρονοβόρα αλλά επιτρέπει στο 

δίκτυο να προσαρμόζεται πιο γρήγορα στις συνθήκες της αγοράς.

Στην πραγματικότητα ο ερευνητής δε γνωρίζει τις ακριβείς μεταβολές των 

μελλοντικών τιμών. Ωστόσο όμως, έχει μια λογική εκτίμηση που βασίζεται στη 

διακύμανση των συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου.
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5.3.5 Στάδιο 5°: Δομή νευρωνικού δικτύου

Η αρχιτεκτονική του δικτύου ορίζει τη δομή του και περιλαμβάνει το πλήθος 

των νευρώνων σε κάθε επίπεδο και το πλήθος και τύπο των διασυνδέσεων μεταξύ 

τους. Το πλήθος των νευρώνων εισόδου είναι εύκολο τώρα να καθοριστεί καθώς 

έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα βήματα. Ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών 

ορίζει και το πλήθος των νευρώνων στο επίπεδο εισόδου. Οπότε αυτό που απομένει 

είναι ο προσδιορισμός των κρυφών επιπέδων, των κρυφών νευρώνων, των νευρώνων 

του επιπέδου εξόδου και των συναρτήσεων.

Το κρυφό επίπεδο δίνει τη δυνατότητα της γενίκευσης στο δίκτυο. 

Θεωρητικά, δίκτυα με ένα κρυφό επίπεδο και τους κατάλληλους νευρώνες είναι ικανό 

να προσεγγίσει κάθε συνεχή συνάρτηση. Πρακτικά συνήθως, χρησιμοποιούνται 

δίκτυα με ένα ή και δύο κρυφά επίπεδα και φέρουν καλά αποτελέσματα. Τα επιπλέον 

επίπεδα είναι δυνατό να οδηγήσουν σε υπερτροφοδότηση του δικτύου.

Η επιλογή του πλήθους των κρυφών νευρώνων, παρόλο που είναι πολύ 

σοβαρό θέμα, στηρίζεται σε εμπειρικές εφαρμογές. Αυτό που συναντάται 

περισσότερο είναι η εκτίμηση ότι οι κρυφοί νευρώνες θα πρέπει να είναι ίσοι με την 

τετραγωνική ρίζα του γινομένου των νευρώνων εισόδου και εξόδου. Βέβαια το 

παραπάνω δεν είναι περιοριστικό και σε αυτό συνηγορούν και άλλες προσεγγίσεις. Η 

επιλογή του κατάλληλου αριθμού των κρυφών νευρώνων στηρίζεται περισσότερο σε 

πειραματισμούς. Μια μέθοδος είναι η χρήση και εκπαίδευση πολλών δικτύων με 

διαφορετικό αριθμό νευρώνων. Στο τέλος, το δίκτυο που παρουσίασε το μικρότερο 

σφάλμα κατά το τεστ ελέγχου επιλέγεται. Η άλλη μέθοδος έχει σχέση με την 

προσθήκη ή αφαίρεση νευρώνων από το κρυφό επίπεδο κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης ωσότου έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο 

που θα ακολουθήσουμε για τον προσδιορισμό των κρυφών νευρώνων, ο κανόνας 

είναι να επιλέγουμε πάντα το δίκτυο που αποδίδει καλύτερα κατά τον έλεγχο.

Η απόφαση για το πλήθος των εξόδων είναι κατά κάποιο τρόπο 

εξαναγκαστική. Αυτό που συνηθίζεται είναι να χρησιμοποιείται μόνο μία έξοδος και 

αυτό για λόγους αξιοπιστίας του δικτύου. Στόχος του δικτύου είναι να 

ελαχιστοποιήσει το συνολικό μέσο σφάλμα. Οπότε αν είχαμε δύο εξόδους π.χ. 

ημερήσια και μηνιαία πρόβλεψη τότε το μέσο σφάλμα θα απείχε πολύ από τα 

πραγματικά αποτελέσματα. Η λύση είναι να σχεδιαστεί και να εξειδικευτεί το δίκτυο 

στην εξαγωγή ενός αποτελέσματος.
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Τέλος, αυτό που μένει να προσδιοριστεί είναι οι συναρτήσεις μεταφοράς 

(transfer functions) ή αλλιώς συναρτήσεις ορίων (threshold functions). Η πλειονότητα 

των μοντέλων χρησιμοποιεί σιγμοειδείς συναρτήσεις αλλά υπάρχουν μοντέλα που 

εφαρμόζουν άλλου τύπου όπως είναι οι gaussians (κανονικής κατανομής) και οι 

συναρτήσεις υπερβολής. Ο στόχος της εφαρμογής αυτών των συναρτήσεων είναι να 

αποτρέψουν το δίκτυο να αναζητήσει υπερβολικά μεγάλες τιμές για να μην οδηγηθεί 

σε παράλυση η εκπαιδευτική διαδικασία.

5.3.6 Στάδιο 6°: Κριτήρια αξιολόγησης

Το πιο συνηθισμένο κριτήριο αξιολόγησης ενός δικτύου είναι η συνάρτηση 

του αθροίσματος των τετραγωνικών σφαλμάτων. Η ελαχιστοποίηση του συνολικού 

τετραγωνικού σφάλματος σημαίνει και την επίτευξη του στόχου. Άλλες συναρτήσεις 

που προσφέρονται από διάφορα λογισμικά πακέτα είναι η ελαχιστοποίηση της 

απόλυτης απόκλισης και η ποσοστιαία διαφορά.
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5.3.7 Στάδιο 7°: Εκπαίδευση του δικτύου

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο καθορισμός εκείνων των συναπτικών βαρών 

που ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης που τέθηκαν παραπάνω. Ο αλγόριθμος 

back-propagation χρησιμοποιεί τη μέθοδο της βαθμιαίας μεταβολής των συναπτικών 

βαρών ωσότου ικανοποιηθούν τα κριτήρια.

Μία προσέγγιση που υπάρχει αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί κύκλοι θα πρέπει 

να σταματήσουν όταν δεν υπάρχει καμιά βελτίωση στη συνάρτηση σφάλματος. Αυτό 

όμως ελλοχεύει κινδύνους καθώς η εκπαίδευση είναι πιθανό να παγιδευτεί σε ένα 

τοπικό ελάχιστο. Για το λόγο αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη προσέγγιση του θέματος 

η οποία έχει ως βάση τη δημιουργία μιας περιορισμένης σειράς εκπαίδευσης - 

αξιολόγησης όπου η ικανότητα της γενίκευσης του μοντέλου αξιολογείται και η 

εκπαίδευση επαναλαμβάνεται. Όμως και αυτή η άποψη επιδέχεται αμφισβήτησης. Οι 

ερευνητές δεν έχουν ένα ακριβές μέτρο για την βελτιστοποίηση της γενικευτικής 

ικανότητας του δικτύου. Επίσης, άλλη μια μέθοδος προσδιορισμού των κύκλων είναι 

η αποτύπωση σε διαγράμματα των μέσων συσχετίσεων, των συνολικών 

τετραγωνικών σφαλμάτων και όποιων άλλων μέτρων σύγκρισης για κάθε κύκλο. Τα 

σύγχρονα λογισμικά πακέτα ανάπτυξης νευρωνικών δικτύων παρέχουν τέτοιες 

δυνατότητες.

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να οριστεί είναι ο ρυθμός εκμάθησης. 

Το στοιχείο αυτό είναι μία σταθερά η οποία εκφράζει το μέγεθος της μεταβολής των 

συναπτικών βαρών. Η μεταβολή αυτή είναι ανάλογη προς την επιρροή της σύναψης 

αυτού του νευρώνα προς το σφάλμα. Μία μέθοδος για να αυξήσουμε το ρυθμό 

εκμάθησης είναι να χρησιμοποιήσουμε όρους που θα αναφέρονται στην ορμή του 

αλγορίθμου και θα προσδιορίζουν το βαθμό επηρεασμού των τρεχόντων βαρών από 

τα προγενέστερα. Τα περισσότερα λογισμικά πακέτα για νευρωνικά δίκτυα παρέχουν 

καθορισμένες τιμές για αυτές τις παραμέτρους.
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5.3.8 Στάδιο 8°: Υλοποίηση

To στάδιο της υλοποίησης είναι το τελευταίο στάδιο στην ανάπτυξη 

νευρωνικών δικτύων. Τα περισσότερα λογισμικά πακέτα παρέχουν τα μέσα ώστε ένα 

εκπαιδευμένο δίκτυο να υλοποιηθεί είτε μέσα στο ίδιο πρόγραμμα είτε ως αρχείο exe. 

Εξάλλου, ένα νευρωνικό δίκτυο μπορεί να υλοποιηθεί και μέσα σε υπολογιστικά 

φύλλα αρκεί να γνωρίζουμε την αρχιτεκτονική του δικτύου, τις συναρτήσεις 

μεταφοράς και τα συναπτικά βάρη. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός 

ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία κατά το σχεδίασμά του δικτύου παραμένουν τα ίδια ως 

είχαν στο στάδιο της εκπαίδευσης και του ελέγχου.

Το πλεονέκτημα των νευρωνικών δικτύων είναι ότι μπορούν να 

προσαρμόζονται κατά τις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς. Ωστόσο, η περιοδική 

μετεκπαίδευση του δικτύου δεν αποτελεί και εγγύηση για αξιόπιστα αποτελέσματα 

καθώς μπορεί να μεταβληθεί η σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Συμπερασματικά όμως να αναφέρουμε ότι, ένα καλό μοντέλο ανταποκρίνεται 

σθεναρά στις περιοδικές μετεκπαιδεύσεις και βελτιώνεται συνεχώς.
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5.4 Εφαρμογή νευρωνικού δικτύου για πρόβλεψη χρονοσειρών
Σε αυτό το σημείο θα συζητήσουμε για την τεχνική ανάπτυξης νευρωνικών 

δικτύων. Αρχικά θα αναφερθούμε στην ανάπτυξη του μοντέλου και στο τέλος θα 

εξετάσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας του επιλεγμένου δικτύου. Η έρευνα αυτή 

στηρίζεται στη μελέτη που έχει κάνει ο Edward Gately.

Πρώτα πρέπει να καθορίσουμε την πληροφορία που καλείται να προβλεφθεί. 

Το μοντέλο έχει μόνο μία έξοδο και καλείται να προβλέψει την ποσοστιαία μεταβολή 

σε περίοδο δέκα ημερών του S&P 500. Όπως αναφέρει ο Gately, είναι πιο πιθανό να 

δοθεί σωστή πρόβλεψη όταν ζητάμε ποσοστιαίες μεταβολές παρά όταν ζητάμε 

αριθμητική τιμή.

Το μοντέλο ονομάστηκε Percent Network και όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

έχει στόχο την πρόβλεψη της δεκαήμερης ποσοστιαίας μεταβολής του S&P 500. Τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αποκτήθηκαν από την Omega Research. Τα 

δεδομένα αναφέρονται στην περίοδο από 01/03/1991 έως 18/08/1998.

S&P 500 Index *SPX

Dow Jones Transportation Index *DWT X

Dow Jones Industrial Index *DWI X

Dow Jones Utilities Index *DWU

Commodities Research Bureau *CRB

AMEX Oil Index *XOI

Gold & Silver Mining Index *XAU

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και ταξινομήθηκαν κατά δείκτη με τη βοήθεια του 

προγράμματος Wall Street Analyst Deluxe με σκοπό την χρονική ακεραιότητα των 

δεδομένων. Οι δείκτες σώζονταν ως αρχεία κειμένου και εξάγονταν στο Microsoft 

Excel. Οι στήλες αναφέρονταν στους δείκτες και οι γραμμές σε αντίστοιχες 

ημερομηνίες διαπραγμάτευσης. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων βρέθηκε ότι στο 

*CRB έλειπε μία παρατήρηση. Για να μη δημιουργηθούν προβλήματα επιλέχθηκε η 

λύση της επιλογής του μέσου όρου των δύο πλευρικών παρατηρήσεων. Επιπλέον, 

προστέθηκαν και τα εξής δεδομένα:

Future (10 days) S&P 500 Index C Anticipated Values

Ten-day %change S&P 500 C Actual % change

Future ten-day %change S&P 500 C Anticipated % change
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Όλα τα δεδομένα εισήχθησαν στο NeuroShell 2 Professional για 

προεπεξεργασία. Κατά τη διάρκεια της προεπεξεργασίας χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι 

χρήσιμοι δείκτες της τεχνικής ανάλυσης:

MvAvg(30) of Dow Jones Industrial Index V

Lag (10) of CRB C

Lag (10) of AMEX Oil Index C

Lag (10) of Dow Transportation Index C

LinRegChange(10,5) of S&P 500 C

LinRegChange(10,10) of S&P 500 C

Ο δείκτης LinRegChange(x,n) αναπαριστά την προβλεπόμενη μεταβολή της 

τρέχουσας τιμής και τις τιμής σε x περιόδους χρόνου. Η πρόβλεψη βασίζεται στη 

μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης υπολογιζόμενης στις τελευταίες η χρονικές 

περιόδους.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το σύνολο δεδομένων ελέγχου. Ως τέτοια 

σύνολα ορίστηκε κάθε δέκατη γραμμή δεδομένων. Οπότε δημιουργήθηκαν 1700 

γραμμές δεδομένων εκπαίδευσης και 188 γραμμές δεδομένων ελέγχου.

Για τη σχεδίαση του δικτύου επιλέχθηκε το λογισμικό Ward Netwok το οποίο 

είναι ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο back-propagation και αποτελείται 

από ένα επίπεδο εισόδου, τρία κρυφά επίπεδα και ένα επίπεδο εξόδου. Το κάθε 

επίπεδο απαρτιζόταν από έναν έως δεκαέξι νευρώνες. Κάθε επίπεδο, επίσης, 

χρησιμοποιούσε και διαφορετική συνάρτηση:

Είσοδος Γραμμική 16 νευρώνες

Κρυφό 1 Gaussian 16 νευρώνες

Κρυφό 2 Gaussian 16 νευρώνες

Κρυφό 3 Gaussian 16 νευρώνες

Έξοδος Σιγμοειδής 1 νευρώνα

Ο ρυθμός εκμάθησης ρυθμίστηκε στο 0,5 όπως και ο βαθμός επηρεασμού του 

αλγορίθμου. Το κριτήριο για την εκπαίδευση του αλγορίθμου ήταν η εκτέλεση 40.000 

ενεργειών και αφού έχει υπολογιστεί το ελάχιστο μέσο σφάλμα στο σύνολο ελέγχου. 

Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης αποθηκεύονταν αυτόματα τα συναπτικά βάρη των 

καλύτερων συνόλων ελέγχου. Η έξοδος του δικτύου ήταν ένα αρχείο τριών στηλών 

όπου Actual % (1) η πραγματική μεταβολή, Network % (1) η πρόβλεψη και Act%(l)- 

Net% (1) το σφάλμα.
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To δίκτυο μετά την εκπαίδευση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Για το λόγο 

αυτό διέγραψαν το δείκτη LinRegChange(10,5) of S&P 500 C και προσθέσανε το 

δείκτη LinRegChange(10,10) of S&P 500 ten-day % change. Μετά την αλλαγή αυτή 

το μοντέλο βελτιώθηκε λίγο αλλά όχι αρκετά. Έτσι αποφασίστηκε η διαγραφή του 

δείκτη LinRegChange(10,10) of S&P 500 C και τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα. 

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η εισαγωγή μιας ακόμα στήλης δεδομένων που 

αναφέρονταν στο κλείσιμο του Goldman Sachs Technology Indicator Index for 

Semiconductors (GSM). Τα δεδομένα όμως που υπήρχαν απευθύνονταν στη χρονική 

περίοδο 18/07/1996 - 12/08/1998. Αναπροσαρμόστηκε το πλήθος των δεδομένων 

στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και λόγω της μείωσης αυτής επιλέχθηκε κάθε 

πέμπτη γραμμή δεδομένων να αποτελεί και τα σύνολα δεδομένων ελέγχου. Τώρα τα 

σύνολα εκπαίδευσης αποτελούνταν από 419 γραμμές και τα σύνολα ελέγχου από 104 

γραμμές. Το μοντέλο παρουσίασε αισθητή βελτίωση η οποία κορυφώθηκε όταν 

προστέθηκε ο δείκτης Lag (10) of GSM C. Ο συντελεστής συσχέτισης αυξήθηκε και 

το σύνολο των προβλέψεων ήταν στο 5% των πραγματικών μεταβολών.

Ενδεικτικά να παραθέσουμε κάποια στοιχεία που αξιολογούν το δίκτυο. Η 

εκπαίδευση του μοντέλου διήρκησε 00:01:14. Το ελάχιστο μέσο σφάλμα ήταν 

0,001616. Τέλος, να αναφέρουμε ότι όταν η αγορά είχε άνοδο το μοντέλο την 

προέβλεπε κατά 93%. Όταν είχε πτώση η πρόβλεψη ήταν σωστή κατά 88%.
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6. ΥΒΡΙΑΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ: 

HANNA PROJECT

6.1 Εισαγωγή
To HANNA project πήρε το όνομά του από το ακρωνύμιο των λέξεων Hybrid 

Architecture for artificial Neural Network Applications. Η βάση για την επιτυχία του 

προγράμματος ήταν η παραδοχή ότι οι ειδικοί είναι απαραίτητοι τόσο στο στάδιο της 

σχεδίασης και της ανάπτυξης αλλά και στο στάδιο της εφαρμογής. Η παράλειψη της 

παραπάνω παραδοχής αποτελούσε και τον κυριότερο λόγο αποτυχίας πολλών 

εφαρμογών.

Για να υπερκεράσουμε το παραπάνω πρόβλημα προτείνεται ο σχεδιασμός 

ενός συστήματος υβριδικής αρχιτεκτονικής. Ο πυρήνας του συστήματος θα 

αποτελείται από νευρωνικά δίκτυα τα οποία θα πλαισιώνονται από βάσεις γνώσης. Η 

κάθε βάση θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην πλοήγηση του χρήστη μέσα στο 

σύστημα π.χ. επιλογή των δεδομένων, ρύθμιση παραμέτρων, επεξήγηση 

αποτελεσμάτων κλπ.

Για τη μορφοποίηση και τυποποίηση της γνώσης στηριζόμαστε σε τρεις 

πηγές: σε αποτελέσματα και εμπειρία από διάφορα προγράμματα, στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία και σε νέες εφαρμογές στις οποίες θα πειραματιστούμε.
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6.2 Περιγραφή του προβλήματος
To πρόβλημα στην ουσία αποτελείται από πολλά στοιχεία τα οποία 

επιδέχονται διαφορετικούς τύπους επεξεργασίας. Για να είναι εφικτή η εφαρμογή 

ενός υβριδικού νευρωνικού συστήματος απαιτείται η γνώση στο πεδίο της εφαρμογής 

καθώς επίσης και το αυτονόητο της γνώσης των νευρωνικών δικτύων.

Διάγραμμα 9. Ανάλυση δομής σχεδιασμού ΑΝΝ

Αρχικά θα πρέπει να επικεντρώσουμε στο πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε είναι η πρόβλεψη. Η εκπαίδευση και χρήση ενός νευρωνικού 

συστήματος απαιτεί:

> καθορισμό για το τι πρέπει να προβλεφθεί,

> συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με το πρόβλημα,

> προεργασία των δεδομένων,

> καθορισμό παραμέτρων,
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> επιλογή δεδομένων για τη δοκιμασία και αξιολόγηση του συστήματος, 

επιλογή κατάλληλης αρχιτεκτονικής του συστήματος για το πόσα επίπεδα 

θα έχει και πόσους νευρώνες σε κάθε επίπεδο,

> επιλογή κατάλληλου αλγορίθμου εκπαίδευσης, εκπαίδευση του δικτύου 

για την προσαρμογή των συναπτικών βαρών,

> αξιολόγηση της εκμάθησης, χρήση του δικτύου με νέα σύνολα δεδομένων,

> μεταφορά και επεξήγηση δεδομένων προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη 

απόφασης.

Όλα αυτά τα στάδια είναι απαραίτητα για την επιτυχία του συστήματος. Ο 

στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα μη-ειδικό στα 

θέματα σχεδιασμού νευρωνικών δικτύων να αναπτύξει διάφορες εφαρμογές αυτής 

της τεχνολογίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υβριδική αρχιτεκτονική που 

παρουσιάστηκε παραπάνω. Το σύστημα είναι ικανό να καθοδηγήσει το χρήστη στο 

σχεδίασμά του δικτύου, από το στάδιο της προεργασίας των δεδομένων ως και την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων.
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6.3 Σχεδιασμός Υβριδικής Αρχιτεκτονικής
Η οικοδόμηση της υβριδικής αρχιτεκτονικής θα επιτευχθεί με την πλαισίωση 

και στελέχωση του τεχνητού νευρωνικού δικτύου από βάσεις γνώσης, τα γνωστά 

knowledge-based systems.

4
K.B.S.1

\ 4Γ \ ί

-

■ Ί
Raw
Data

t 1?
Processed

Data

K.B.S.2

\ /
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\rfn/Contextual information K.B.S.4

Διάγραμμα 10. Ενοποίηση των knoledge-based systems [Μ. Wentland Forte, 1998]

To KBS1 αναφέρεται στην ταξινόμηση των συνόλων των δεδομένων καθώς 

και στο “ραφινάρισμά” τους. To KBS1 χρησιμοποιείται για :

□ να ελαχιστοποιήσει τα λανθασμένα ή ετεροχρονισμένα δεδομένα που 

εμφανίζονται κυρίως σε χρονολογικές σειρές,

□ να δημιουργήσει επαρκή και ικανοποιητικά δεδομένα και

□ να εκκαθαρίσει τα σύνολα των δεδομένων από ασήμαντα δεδομένα. 

Σκοπός του KBS1 είναι να προσδιορίσει και να καθορίσει τα πιο ικανοποιητικά 

δεδομένα διαμέσου της προεργασίας τους.

To KBS2 ασχολείται με τη ρύθμιση των παραμέτρων του MLP αλγορίθμου 

(Multi-Layer Perceptrons). Οι κύριες ρυθμιστικές παράμετροι είναι οι ακόλουθοι:

□ ο ρυθμός εκμάθησης,

□ ο ρυθμός μεταβολής κατά την εκμάθηση και

□ η κατανομή των αρχικών τυχαίων συνοπτικών βαρών.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τον προσδιορισμό 

αυτών των τιμών, η αρχική ρύθμιση θα πρέπει να γίνει εμπειρικά. Στην 

πραγματικότητα αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα καθώς ένα καλό 

σύνολο παραμέτρων επιτυγχάνεται μετά από πολλές δοκιμές. Επομένως, θα πρέπει να
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επέλθει μια τυποποίηση των επιρροών που πηγάζουν από τα δεδομένα και του πεδίου 

εφαρμογής για τη ρύθμιση των τιμών του αλγορίθμου. Σκοπός σ’ αυτό το στάδιο 

είναι να παρέχεται στο χρήστη μια προσεγγιστική διαδικασία ρύθμισης και κάποια 

όρια τιμών που θα λειτουργούν ως ανάχωμα.

To KBS3 είναι αφοσιωμένο στην τυποποίηση και διαμόρφωση της γνώσης 

που εξάγεται από δίκτυο. Πολλά ερευνητικά προγράμματα προσπάθησαν να 

εφαρμόσουν αυτή τη διαδικασία αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

To KBS4 ασχολείται με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις των τεχνητών νευρωνικών δικτύων τα εξαγόμενα 

αποτελέσματα δεν έχουν τη μορφή της πληροφορίας που θα είναι κατανοητή άμεσα. 

Επομένως, είναι απαραίτητο να μορφοποιηθούν τα αποτελέσματα ανάλογα με τις 

περιπτώσεις. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει ενοποίηση των ποιοτικών και συναφών 

δεδομένων στα εξαγόμενα αποτελέσματα με σκοπό την μετατροπή των πληροφοριών 

σε τέτοια μορφή ώστε να είναι δυνατή η λήψη απόφασης.

To KBS5 αξιολογεί τα αποτελέσματα και τα ανατροφοδοτεί στο σύστημα. 

Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων του υβριδικού συστήματος βάσει ενός 

γνωστού ικανοποιητικού αποτελέσματος. Ο στόχος των μηχανισμών ανάδρασης είναι 

η βελτίωση και ενδυνάμωση της ποιότητας των KBS1, KBS2 & KBS4.
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7. YBPTATKA ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ AIKTYA

7.1 Εισαγωγή
Κάθε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης έχει κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες που 

τις καθιστούν ικανές να δώσουν λύση σε ορισμένο τύπο προβλημάτων. Για 

παράδειγμα, ενώ τα νευρωνικά δίκτυα είναι αποτελεσματικά στην αναγνώριση 

υποδειγμάτων και μοτίβων, η ικανότητά τους μειώνεται δραστικά στην αιτιολόγηση 

και τεκμηρίωση αυτών των επιλογών.

Τα συστήματα Ασαφούς Λογικής, τα οποία είναι αποτελεσματικά στην 

αιτιολόγηση δύσμορφων και ασαφών πληροφοριών, είναι ικανά να τεκμηριώσουν την 

επιλογή τους αλλά δεν μπορούν να αυτοματοποιήσουν την απόκτηση των κανόνων 

που χρησιμοποιούν για την εξαγωγή των αποφάσεων.

Η υπερπήδηση αυτών των περιοριστικών στοιχείων αποτελεί το κύριο κίνητρο 

για τη δημιουργία υβριδικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης όπου δύο ή 

περισσότερες τεχνολογίες συνδυάζονται για να περιορίσουν τις αδυναμίες που 

προκύπτουν.

Τα υβριδικά συστήματα είναι τόσο σημαντικά αν αναλογιστούμε τη φύση και 

το εύρος των προβλημάτων. Η διαφορετική υφή των προβλημάτων που έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε απαιτεί διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας. Για παράδειγμα, μια 

πολύπλοκη εφαρμογή που αποτελείται από την επίλυση δύο διαφορετικών 

προβλημάτων, όπως την εξαγωγή ενός σήματος και την αιτιολόγησή του, μπορεί να 

επιτευχθεί με την υβριδική ανάπτυξη συστήματος μ,ε εφαρμογή τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων και εμπείρων συστημάτων.

Η χρήση των υβριδικών συστημάτων αναπτύσσεται ραγδαία με επιτυχημένες 

εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα πεδίου εφαρμογών μεταξύ αυτών και των 

χρηματοοικονομικών.

Τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να ρυθμίσουν τις συναρτήσεις των ασαφών 

συστημάτων και τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων. Παρόλο που τα 

ασαφή συστήματα κωδικοποιούν τη γνώση χρησιμοποιώντας κανόνες με γλωσσικές 

ετικέτες, συνήθως απαιτείται αρκετός χρόνος για το σχεδίασμά και τη ρύθμιση των 

συναρτήσεων που εκφράζουν ποσοτικά αυτές τις ετικέτες. Τα νευρωνικά δίκτυα, με 

διάφορες τεχνικές εκπαίδευσης, είναι ικανά να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία
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αυτή και να μειώσουν δραστικά και το χρόνο και το κόστος, αυξάνοντας κατά τέτοιο 

τρόπο την απόδοση του συστήματος.

Στην πράξη, τα νευρωνικά δίκτυα και τα ασαφή συστήματα εμφανίζουν τα 

πλεονεκτήματά τους και τα μειονεκτήματα. Στα νευρωνικά δίκτυα η γνώση 

αποκτάται αυτόματα με την εφαρμογή του αλγορίθμου back-propagation, αλλά η 

διαδικασία εκμάθησης είναι σχετικά αργή και η ανάλυση του εκπαιδευμένου 

συστήματος δύσκολη. Δε μπορούμε να εξάγουμε δομημένη γνώση (κανόνες), ούτε να 

αναζητήσουμε πληροφορίες με σκοπό να απλοποιήσουμε τη διαδικασία εκμάθησης.

Στα ασαφή συστήματα η συμπεριφορά τους μπορεί να εξηγηθεί βάσει 

ασαφών κανόνων και επομένως η απόδοσή τους να προσαρμοστεί ρυθμίζοντας τους 

κανόνες. Ωστόσο, η δυσκολία στην απόκτηση γνώσης περιορίζει την εφαρμογή των 

ασαφών συστημάτων σε πεδία όπου η εξειδικευμένη γνώση είναι διαθέσιμη και ο 

αριθμός των μεταβλητών μικρός.

Για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, τα νευρωνικά δίκτυα επεκτείνονται 

στην αυτόματη εξαγωγή ασαφών κανόνων από αριθμητικά δεδομένα. Διάφορες 

προσεγγίσεις αντιμετώπισης του προβλήματος χρησιμοποιούν τα νευρωνικά δίκτυα 

για να βελτιστοποιήσουν τις παραμέτρους ενός ασαφούς συστήματος ή για να 

προεπεξεργαστούν τα δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή ασαφών κανόνων.

Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στις βασικές ιδέες και την αιτιολόγηση της 

ενοποίησης των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Το πάντρεμα των τεχνολογιών 

είναι αποτέλεσμα της βασικής ιδέας που υποδεικνύει το σχεδίασμά μοντέλων με 

ασαφή λογική και έμπειρα συστήματα και την εκπαίδευση και εκμάθηση με 

νευρωνικά δίκτυα.
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7.2 Σύγκριση Fuzzy Systems & Neural Networks
Τα νευρωνικά δίκτυα καν τα συστήματα ασαφούς λογικής είναι δυναμικά 

συστήματα. Και οι δύο αυτές τεχνολογίες έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν τη 

γνώση των συστημάτων μέσα από αβέβαια και ανακριβή περιβάλλοντα. Παρόλο που 

φαινομενικά δείχνουν ομοιότητες, παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές.

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται από ένα μεγάλο αριθμό διασυνδεδεμένων 

στοιχείων επεξεργασίας τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται και να 

μαθαίνουν από τα δεδομένα. Εν αντιθέσει, τα ασαφή συστήματα βασίζονται σε 

δεδομένα με μορφή γλωσσικών μεταβλητών που επεξεργάζονται από τις συναρτήσεις 

συμμετοχής οι οποίες είναι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

των ασαφών συνόλων που ανήκει η μεταβλητή και του βαθμού συμμετοχής της στο 

σύνολο αυτό.

Επίσης, τα ασαφή συστήματα χρησιμοποιούν συναρτήσεις με ασαφή σύνολα 

(A,, Bi), ενώ τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν αριθμητικά σύνολα (χ,·, _y,).

Εξάλλου, τα νευρωνικά δίκτυα είναι δυναμικά συστήματα τα οποία μπορούν 

να εκπαιδευτούν και η ικανότητές τους αυξάνουν ανάλογα με τη δομή τους και τη 

δυναμικότητά τους. Τα ασαφή συστήματα λειτουργούν δομημένα ως αριθμητικοί 

εκτιμητές μέσω κανόνων IF-THEN.

Τα συστήματα ασαφούς λογικής και τα νευρωνικά δίκτυα είναι δύο 

τεχνολογίες που δρουν συμπληρωματικά. Μία πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι 

υβριδική ενοποίηση των τεχνολογιών αυτών για να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια 

συναντούν.

Τα ενοποιημένα συστήματα έχουν τη δυνατότητα της μάθησης και της 

προσαρμογής. Έχουν τη δυνατότητα να μάθουν νέες σχέσεις, νέα υποδείγματα, νέες 

λειτουργικές εξαρτήσεις. Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια 

ενοποίησης σε τρεις κατηγορίες:

I. Neural Fuzzy System: όπου τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται ως 

εργαλεία σε ασαφή μοντέλα,

II. Fuzzy Neural Networks: όπου ένα τυπικό μοντέλο νευρωνικού δικτύου 

πλαισιώνεται από ασαφή σύνολα, και

III. Fuzzy-Neural Hybrid System: όπου οι δύο τεχνολογίες ενοποιούνται 

σε ένα υβριδικό σύστημα.
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Στην πρώτη προσέγγιση, τα νευρωνικά ασαφή συστήματα στοχεύουν στο να 

παράγουν ένα ασαφές σύστημα με μεθόδους αυτόματης ρύθμισης που είναι το 

χαρακτηριστικό των νευρωνικών δικτύων χωρίς να μεταβάλουν τη λειτουργία τους 

και τη βασική τους δομή. Τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για να αυξάνουν 

της αριθμητικές επεξεργασίες των ασαφών συνόλων, όπως τη βελτιστοποίηση της 

συνάρτησης συμμετοχής.

Στη δεύτερη προσέγγιση, τα ασαφή νευρωνικά δίκτυα διατηρούν τις βασικές 

τους ιδιότητες και την αρχιτεκτονική τους αλλά απλώς χρησιμοποιούν κάποια 

στοιχεία που χαρακτηρίζονται από ασάφεια. Για παράδειγμα, ένας νευρώνας μπορεί 

να λειτουργήσει ως ασαφής και η ανταπόκρισή του στο επόμενο επίπεδο μπορεί να 

γίνει με την ενεργοποίηση ενός σήματος ασαφούς μορφής παρά σιγμοειδούς.

Τέλος, στην τρίτη προσέγγιση και οι δύο τεχνολογίες έχουν βασικό ρόλο στο 

ενοποιημένο υβριδικό σύστημα. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκει και το Adaptive 

Network based Fuzzy Inference System (ANFIS). Στόχος είναι η ενσωμάτωση του 

fuzzy inference system σε adaptive networks.
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7.3 Adaptive Networks
Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε την αρχιτεκτονική και τη διαδικασία 

εκμάθησης των Adaptive Networks τα οποία στην πραγματικότητα αποτελούν ένα 

υπερσύνολο όλων των feedforward νευρωνικών δικτύων με επίβλεψη. Τα adaptive 

networks είναι δίκτυα των οποίων η δομή τους αποτελείται από κόμβους και 

συνδέσεις αυτών. Ειδικότερα, όταν ένα τμήμα ή το σύνολο των κόμβων 

προσαρμόζονται δηλαδή όταν το αποτέλεσμα των κόμβων εξαρτάται από τις 

παραμέτρους που χαρακτηρίζουν αυτόν τον κόμβο και ο κανόνας εκμάθησης 

καθορίζει πώς να μεταβληθούν οι παράμετροι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα.

Ένα adaptive network είναι ένα multi-layer feedforward δίκτυο στο οποίο 

κάθε κόμβος πραγματοποιεί μια ξεχωριστή λειτουργία στα εισερχόμενα σήματα 

ανάλογα με τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τους κόμβους. Η φύση των κόμβων 

μπορεί να διαφέρει από κόμβο σε κόμβο και η επιλογή τους εξαρτάται από τη 

λειτουργία που έχουν να διεκπεραιώσουν. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι 

συνδέσεις μεταξύ τους υποδηλώνουν μόνο την κατεύθυνση των σημάτων και δεν 

αφορούν καθόλου στα συναπτικά βάρη.

Διάγραμμα 11. Adaptive Network [Holecy, 1997]

Για να παραστήσουμε τις διαφορετικές προσαρμοστικές ικανότητες του κάθε 

κόμβου, χρησιμοποιούμε κυκλικούς και τετράγωνους κόμβους στο σχήμα μας. Ο 

τετραγωνισμένος κόμβος χαρακτηρίζεται από παραμέτρους οι οποίες μπορούν να 

προσαρμοστούν ανάλογα με τα σήματα που εξάγονται, εν αντιθέσει με τους 

κυκλικούς που είναι σταθεροί. Το σύνολο των παραμέτρων του δικτύου είναι η 

ένωση των παραμέτρων του κάθε κόμβου. Για να βελτιστοποιήσουμε το δίκτυο,
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αυτές οι παράμετροι ενημερώνονται και εκσυγχρονίζονται ανάλογα με τα δεδομένα 

που παρέχονται για την εκπαίδευση του δικτύου και μιας κλιμακωτής διαδικασίας 

εκμάθησης που περιγράφεται παρακάτω.

Ας υποθέσουμε ότι ένα adaptive network έχει L επίπεδα και το κάθε επίπεδο 

έχει #(k) κόμβους. Τότε μπορούμε να πούμε ότι (k , ί) όπου k ο αριθμός του επιπέδου 

1 < k < L και i η θέση του κόμβου στο επίπεδο 1 < i < #(k) και η συνάρτηση του

0*κόμβου δίνεται από την: ' Από τη στιγμή που το αποτέλεσμα του κόμβου εξαρτάται

από τα εισερχόμενα σήματα και το σύνολο των παραμέτρων τότε έχουμε:

όπου a,b,c κλπ είναι οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν τον κόμβο. Αν υποθέσουμε

ή συνάρτηση ενέργειας για την ρ είσοδο δεδομένων, όπου 1 < ρ < Ρ, το άθροισμα 

των τετραγώνων των σφαλμάτων:

Στον παραπάνω τύπο το Τ,ιΡ είναι το i στοιχείο του ρ στόχου και το m’p είναι το m 

στοιχείο του πραγματικού αποτελέσματος. Έτσι το συνολικό σφάλμα ισούται με:

Έχοντας ως στόχο να αναπτύξουμε μια διαδικασία εκμάθησης που να υλοποιεί τη 

σταδιακή μείωση του σφάλματος J ρυθμίζοντας τις παραμέτρους, θα πρέπει πρώτα να 

υπολογίσουμε το ρυθμό μεταβολής του σφάλματος d Jp Ο για ρ δεδομένα 

εκπαίδευσης για κάθε κόμβο εξόδου Ο. Ο ρυθμός του σφάλματος για κάθε κόμβο 

εξόδου (L , ί) μπορεί να υπολογιστεί από τον παραπάνω τύπο:

ότι δεδομένα εκπαίδευσης έχουν Ρ εισόδους τότε μπορούμε να ορίσουμε ως σφάλμα

#W
— Σ ^*,ρ—ί=1

0L

Για τον εσωτερικό κόμβο (k, ί) έχουμε:
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όπου 1 < k < L-l. Οπότε το σφάλμα ενός εσωτερικού κόμβου μπορεί να εκφραστεί 

και ως γραμμικός συνδυασμός όλων των σφαλμάτων του επόμενου επιπέδου.
djr
aoy

Επομένως, για όλα τα 1 < k < L και 1 < i < #(k) μπορούμε να βρούμε το . 

Τώρα εάν α είναι η παράμετρος ενός δοσμένου adaptive network θα έχουμε:

djp ojp δο*
— * 2-r «)· δα 1omesδα

όπου S είναι το σύνολο των κόμβων των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται από την α. 

Έτσι η παράγωγος του συνολικού σφάλματος σε σχέση με την α θα ισούται με:

0J
θα έ;

Άρα ο τύπος για την ενημέρωση της παραμέτρου α θα είναι:

Δα = —γ
dj_ 
δα’

όπου γ είναι ο ρυθμός κλίσης και μπορεί παραπέρα να αναλυθεί ως :

_ k

7~ \/ΣΛ&'

όπου k είναι το μέγεθος της μεταβολής της παραμέτρου. Συνήθως, μπορούμε να 

μεταβάλουμε το k με σκοπό να επέμβουμε στην ταχύτητα σύγκλισης.

Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο υποδείγματα εκμάθησης των adaptive 

networks. To offline learning ή batch learning και το online learning ή pattern 

learning.

Στο online learning οι παράμετροι ανανεώνονται και ενημερώνονται αμέσως 

μετά την παρουσίαση των δεδομένων. Αυτό το υπόδειγμα εκμάθησης είναι πολύ 

σημαντικό για συστήματα που τα χαρακτηριστικά τους μεταβάλλονται. Είναι φανερό 

ότι στο online learning θα πρέπει η βαθμιαία μεταβολή των παραμέτρων θα πρέπει να 

βασιστεί στον τύπο:

#(£)
Jp = 53 {Ti,v —i=l

με απώτερο στόχο την συνολική ελαχιστοποίηση του J.

Ακολούθως, η εισαγωγή νέων δεδομένων θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε σχέση με την επιρροή των παλαιών. Μία απλή μέθοδος είναι η 

εφαρμογή στον υπολογισμό του σφάλματος ενός συνοπτικού βάρους που θα δίνει
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υψηλότερες τιμές στα πιο πρόσφατα δεδομένα. Για το λόγο αυτό εισάγουμε έναν 

“επιλήσμονα” παράγοντα λ στο βασικό τύπο:

c _ 1 fc SjOiA-l^lSj Ί

H1 λ15’ λ 4- Oi-t-iTSiOi+i

όπου 0 < λ < 1 και όσο μικρότερο είναι το λάμδα τόσο πιο γρήγορα αλλοιώνονται 

τα παλιά δεδομένα.
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7.4 Adaptive-Network-based Fuzzy Inference System (ANFIS)
Η αρχιτεκτονική και οι αλγόριθμοι εκμάθησης αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Λειτουργικά δεν υπάρχει σχεδόν κανένας περιορισμός στις συναρτήσεις των κόμβων 

πέρα από τη διαφορετικότητα. Σχετικά με τη δομή του δικτύου ο μόνος περιορισμός 

που έχουμε είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δίκτυο τύπου feedforward.

min
pLoducl

Διάγραμμα 12. Fuzzy reasoning type-3 [Holecy, 1997]

Διάγραμμα 13. Αρχιτεκτονική ANFIS [Holecy, 1997]

Για την κατανόηση και την απλοποίηση του προβλήματος θα υποθέσουμε ότι το 

fuzzy inference system αποτελείται από δύο εισόδους, τις x & y και μία έξοδο την ζ. 

Υποθέτουμε ότι στη βάση κανόνων υπάρχουν δύο κανόνες του τύπου if-then των 

Takagi & Sugeno:

Rule: 1 If x is A, and y is B, then, f, = p,x + q,y + r,
Rule:2 If x is A2 and y is B2 then, f2 = p2x + q2y + r2
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Στο πρώτο επίπεδο κάθε κόμβος i έχει τετράγωνη μορφή και η συνάρτηση

που τους χαρακτηρίζει είναι η εξής: Ol(x) — t*A< (Χ)’ όπου το χ είναι η είσοδος στον 

κόμβο i και Α, είναι η ετικέτα (μικρό, μεγάλο, κλπ) που σχετίζεται με τη συνάρτηση.

Ο1Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι το < είναι η συνάρτηση συμμετοχής του Aj 

και προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο το x ικανοποιεί το Aj. Οι τιμές που δίνονται 

στο μΑί(χ) είναι μεταξύ του μηδενός και της μονάδας και έχει καμπανοειδή μορφή 

(κανονικής κατανομής) όπως:

μΑί(χ) 1 + ^1^Lj2]»l

όπου τα a;, bj, c, είναι τα σύνολα των παραμέτρων. Ενώ η τιμές των παραμέτρων 

μεταβάλλονται, οι καμπανοειδείς συναρτήσεις μεταβάλλονται ανάλογα και επομένως 

δίνουν διάφορες τιμές οι συναρτήσεις συμμετοχής στις γλωσσικές ετικέτες Aj. Οι 

παράμετροι στο επίπεδο αυτό ονομάζονται παράμετροι εισαγωγής.

Στο δεύτερο επίπεδο, οι κόμβοι έχουν κυκλική μορφή και συμβολίζονται με 

το γράμμα Π. Στους κόμβους αυτούς το εισερχόμενο σήμα πολλαπλασιάζεται και 

παράγεται στην έξοδο.

Στο τρίτο επίπεδο έχουμε και πάλι κυκλικούς κόμβους οι οποίοι 

συμβολίζονται με το γράμμα Ν. Ο κάθε κόμβος υπολογίζει το ποσοστό με το οποίο ο 

κάθε κανόνας θα συμβάλει στο συνολικό κανόνα:

υμ Wi -,* = 1,2.
Wl + ti>2

Για ευκολία το εξαγόμενο αποτέλεσμα των κόμβων θα ονομάζεται normalized firing 

strengths.

Στο τέταρτο επίπεδο, κάθε κόμβος i είναι κόμβος τετράγωνης μορφής με 

χαρακτηριστική συνάρτηση την :

Ο} (x) = mfi = W(pix + QiU + r<)

όπου Wi είναι η έξοδος του τρίτου επιπέδου και το σύνολο των παραμέτρων είναι το 

{pi, qi, η}. Οι παράμετροι σε αυτό το επίπεδο θα ονομάζονται συμπερασματικές.

Στο τελευταίο και πέμπτο επίπεδο έχουμε ένα μοναδικό κόμβο κυκλικής 

μορφής που μπορεί να συμβολιστεί με το γράμμα Σ και υπολογίζεται το συνολικό 

άθροισμα των εισερχόμενων σημάτων:

0?(χ) = overall output =
i ****
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Από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι, με δοσμένες τις τιμές των 

εισαγωγικών παραμέτρων, το συνολικό αποτέλεσμα μπορεί να εκφραστεί ως ο 

γραμμικός συνδυασμός των συμπερασματικών παραμέτρων:

f = Wifi +ώ2/2 = (ώιχ)ρι + (Ufiy)gi 4- (w7i)ri + {vhx)P2 + (ttf2y)i2 + (tu2)r2,

Ο υβριδικός αλγόριθμος εκμάθησης που αναπτύχθηκε προηγουμένως μπορεί 

να εφαρμοστεί απευθείας. Κατά το προς τα εμπρός πέρασμα του αλγορίθμου οι 

συμπερασματικές παράμετροι εντοπίζονται με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. 

Κατά την προς τα πίσω κίνηση οι εισαγωγικές παράμετροι ενημερώνονται και 

μεταβάλλονται βαθμιαία. Στο παρακάτω σχήμα διακρίνεται η κάθε λειτουργία που 

επιτελείται σε κάθε στάδιο εφαρμογής του αλγορίθμου εκμάθησης.

Forward Backward

Παράμετροι Εισαγωγής Ρυθμισμένες Βαθμιαία μεταβολή

Συμπερασματικές Παράμετροι Ελάχιστα τετράγωνα Ρυθμισμένες

Σήμα Έξοδος κόμβου % σφάλμα

Πίνακας 5. Διαδικασία εκμάθησης [Holecy, 1997]

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πολυπλοκότητα των υπολογισμών είναι 

υψηλότερη στη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων παρά στη βαθμιαία μεταβολή. 

Ουσιαστικά υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι ενημέρωσης των παραμέτρων:

I. Μόνο βαθμιαία μεταβολή.

II. Βαθμιαία μεταβολή με μία εφαρμογή ελάχιστων τετραγώνων στην 

αρχή για να πάρουμε τις αρχικές τιμές των συμπερασματικών 

παραμέτρων.

III. Βαθμιαία μεταβολή και ελάχιστα τετράγωνα όπως προτάθηκε από τον 

υβριδικό κανόνα εκμάθησης.

IV. Διαδοχικές εφαρμογές των ελάχιστων τετραγώνων μόνο.
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7.5 Ανάπτυξη Συστήματος Πρόβλεψης Μετοχών
Στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε με τις βασικές ενέργειες που λαμβάνουν 

μέρος για την ανάπτυξη ενός συστήματος πρόβλεψης μετοχών το οποίο βασίζεται 

πάνω στις τεχνολογίες νευρωνικών δικτύων και συστημάτων ασαφής λογικής.

Τα συστήματα που σχεδιάζονται συνήθως είναι βασισμένα στις στρατηγικές 

της θεμελιώδους ή της τεχνικής ανάλυσης. Στο σύστημα που θα αναπτύξουμε θα 

χαρακτηρίζεται μόνο από την τεχνική ανάλυση και θα εργαστούμε με δεδομένα όπως 

τιμές μετοχών, όγκος συναλλαγών κ.α..

Για την ορθή και αποτελεσματική ανάπτυξη του νευρωνικού δικτύου θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

□ Η επιλογή της αγοράς που θα δραστηριοποιηθεί (μετοχές, ομόλογα, 

αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα).

□ Ο χρόνος διαπραγμάτευσης. Intra-day, βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις κατά 

τη διάρκεια της συνεδρίασης, βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις αφού κλείσει η 

αγορά, μεσοπρόθεσμες τοποθετήσεις μετά το κλείσιμο της αγοράς και 

μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις. Εδώ να επισημάνουμε ότι βραχυπρόθεσμα 

εννοούμε μέχρι μία εβδομάδα, μεσοπρόθεσμα μέχρι ένα μήνα και 

μακροπρόθεσμα από ένα μήνα και πάνω.

□ Το σχέδιο δράσης και το προφίλ του χρήστη. Μπορούμε να τοποθετήσουμε 

το κεφάλαιο με μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες σε μετοχή ώστε να 

χρησιμοποιηθεί το μοντέλο το διάστημα αυτό για να εντοπίσει μετοχές με 

μεγαλύτερη δυναμική. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να μας παρέχει το 

σύστημα σήματα του τύπου buy - hold - sell σε συγκεκριμένες χρονικές 

στιγμές. Μια τρίτη επιλογή που μπορούμε να έχουμε είναι να καταγραφούν 

καταστάσεις που συμβαίνουν σπάνια ωστόσο όμως αρκετά αποδοτικές σε 

σχέση με το ρίσκο που επιφέρουν.

Κάθε μία από αυτές τις επιλογές - αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν έχουν ως 

αποτέλεσμα τον προσδιορισμό των μοναδικών απαιτήσεων του συστήματος σε 

θέματα σχεδιασμού του δικτύου, συλλογής δεδομένων, συστήματος συναλλαγών, 

παραγωγής σημάτων και λειτουργίας του συστήματος.

Η δημιουργία του μοντέλου στηρίζεται σε πολλές υποθέσεις που πρέπει να 

γίνουν γύρω από τις χρηματοοικονομικές σχέσεις και στη συνέχεια την αξιολόγηση 

αυτών των υποθέσεων για την ακρίβειά τους. Ως συνέπεια της στατιστικής φύσης των
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σχέσεων αυτών είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε πότε έχει σχεδιαστεί το βέλτιστο 

μοντέλο. Επίσης, η δυναμική φύση των χρηματοοικονομικών σχέσεων περιπλέκει 

ακόμα το στατιστικό σχεδίασμά του μοντέλου.

Ο σχεδιασμός του μοντέλου περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό του τι πρέπει 

να προβλεφθεί (εξαρτημένες μεταβλητές) και ποια δεδομένα (ανεξάρτητες 

μεταβλητές) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη αυτή. Ο 

προσδιορισμός θα πρέπει να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Για 

παράδειγμα, ως εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να αναφερθεί το ποσοστό μεταβολής 

του γενικού δείκτη σε εβδομαδιαία βάση και ως ανεξάρτητη μεταβλητή οι 

εβδομαδιαίες τιμές του δείκτη για περίοδο τριών εβδομάδων.

Επίσης, είναι προτιμότερο όλες οι μεταβλητές, ανεξάρτητες και εξαρτημένες, 

να εκφράζονται σε μη διαστατούς όρους όπως το Ρ/Ε. Είναι καλύτερα οι μεταβολές 

να εκφράζονται σε ποσοστιαίες μεταβολές παρά σε χρηματικές διαφορές.

Για τον ορισμό των εξαρτημένων μεταβλητών προτείνεται να έχουν μια 

μορφή αριθμητικής συνέχειας όπως οι ποσοστιαίες μεταβολές μιας τιμής, παρά να 

έχουν μια διακριτή απόλυτη μορφή του τύπου buy, hold, sell. Υπάρχουν και 

ορισμένες περιπτώσεις που και αυτές οι μεταβλητές μπορούν να πάρουν αριθμητική 

μορφή. Για παράδειγμα τα buy, hold, sell μπορούν να αντιστοιχηθούν με τους 

αριθμούς +1, 0, -1, γεγονός το οποίο δε μπορεί να συμβεί στη προσπάθεια 

αντιστοίχησης των ημερών της εβδομάδας.
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7.5.1 Συλλογή & Οργάνωση Δεδομένων

Αυτό το στάδιο ανάπτυξης του συστήματος είναι από τα πλέον κρίσιμα καθώς 

λανθασμένη επιλογή δεδομένων δε θα μας επιτρέψει τη σωστή εκπαίδευση του 

δικτύου με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε λανθασμένα αποτελέσματα. Π.χ. η 

συλλογή των τιμών κλεισίματος ή άλλων δεδομένων κατά το κλείσιμο είναι 

αποτελεσματική για όλες τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης πλην του intra-day. Για 

το intra-day θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα σε κάθε στιγμή της 

διαπραγμάτευσης.

Από τα δεδομένα που θα συλλεχτούν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα 

μεγάλο ποσοστό για την εκπαίδευσή του ενώ ένα μικρό ποσοστό και χρονολογικά 

μεταγενέστερο θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμασία και τη συγκριτική ανάλυση. 

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος δεδομένων τόσο για την 

εκπαίδευση όσο και για τη δοκιμασία και μετέπειτα την πρόβλεψη.

Η χρονική περίοδος κατά την οποία σχεδιάζεται και ρυθμίζεται το σύστημα 

είναι φρόνιμο να περιορίζεται σε περιόδους για τα οποία έχουμε ισχύοντα και ακριβή 

δεδομένα για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε περίπτωση που κάποια μεταβλητή 

δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω τότε έχουμε τρεις επιλογές:

I. Συλλογή των δεδομένων που λείπουν.

II. Περιθωριοποίηση της μεταβλητής από το σύνολο των ανεξάρτητων 

μεταβλητών.

III. Έναρξη συλλογής δεδομένων από τη στιγμή που έχουμε ακριβή στοιχεία.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα τροποποιημένα δεδομένα που 

αναφέρονται σε χρονικά διαστήματα αντιστοιχούν σε:

> Μακροχρόνιες Μηνιαίες

> Μεσοχρόνιες Εβδομαδιαίες

> Βραχυχρόνιες Ημερήσιες

Τοποθετούμε όλα τα δεδομένα σε χρονική σειρά και βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι 

μεταβλητές έχουν το ίδιο πλήθος τιμών και ότι όλες οι ημερομηνίες συμφωνούν. Δε 

θα πρέπει να συμπεριλάβουμε επιπλέον δεδομένα.

Η απάντηση στο ερώτημα για το ποιο είναι το κατάλληλο πλήθος δεδομένων 

απαιτεί μεγάλη και προσεκτική ανάλυση. Τα σημεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στον παραπάνω προσδιορισμό είναι η πληρότητα των δεδομένων και η κατάλληλη 

χρονική στιγμή. Η εξισορρόπηση των δύο αυτών παραγόντων αποτελεί θεμέλιο λίθο 

για μια επιτυχημένη οργάνωση των δεδομένων.
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Η συλλογή των δεδομένων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 

υπερφορτωθεί το μοντέλο από το σύνολο των παρατηρήσεων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

χαρακτηριστικά τα οποία προβλέπεται να εμφανιστούν και στο μέλλον. Με άλλα 

λόγια, η υφή των δεδομένων θα πρέπει να είναι ανάλογη με την περίοδο που θέλουμε 

να προβλέψουμε και μπορεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική ύφεση ή ανάπτυξη. 

Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα είναι λογικό να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον έναν 

πλήρη οικονομικό κύκλο.

Από την άλλη μεριά, η πληθώρα των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε 

υπερφόρτωση και εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. Εάν οι 

χρηματοοικονομικές σχέσεις πάνω στις οποίες σχεδιάστηκε το μοντέλο 

μεταβάλλονται με τον χρόνο, οι παλαιότερες παρατηρήσεις θα επηρεάζουν αρνητικά 

τα αποτελέσματα. Οπότε για να είναι επιτυχημένη η διαδικασία του σχεδιασμού, οι 

σχέσεις που έχουν καθοριστεί θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την τρέχουσα περίοδο.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν πολλές παρατηρήσεις και επομένως 

πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές για την εξεύρεση της θεμελιώδους σχέσης το 

μοντέλο θα είναι αποτελεσματικό για όσο καιρό η σχέση αυτή παραμένει 

αναλλοίωτη. Περιορίζοντας το πλήθος των παρατηρήσεων, μειώνεται και ο αριθμός 

των ανεξάρτητων μεταβλητών. Εάν η θεμελιώδης σχέση τείνει να μεταβληθεί σε 

σύντομο χρονικό διάστημα τότε είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν δεδομένα της 

περιόδου αυτής και να εκπαιδευτεί εκ νέου ή να επανασχεδιαστεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα.

Τα νευρωνικά δίκτυα σπανίως επεξεργάζονται ακατέργαστα δεδομένα. 

Τυπικά, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να προεπεξεργαστούν πριν να τροφοδοτηθεί το 

δίκτυο. Το στάδιο της προεργασίας των δεδομένων έχει ως στόχο τη βέλτιστη 

χρησιμότητα της πληροφορίας που εμπεριέχεται μέσα στις χρονολογικές σειρές. Οι 

πληροφορίες αυτές περικλείουν ενέργειες όπως υπολογισμούς διαφόρων ποσοστών, 

εξομάλυνση σειρών με κινητούς μέσους, κλιμακοποίηση και κανονικοποίηση. Τα 

δεδομένα μπορούν για παράδειγμα να κανονικοποιηθούν και να παίρνουν τιμές στο 

διάστημα [0,1] όπου το 1 είναι η μέγιστη τιμή και το 0 η ελάχιστη.

Τα δεδομένα αποτελούνται από 6 στήλες που αντιπροσωπεύουν τις 

ημερομηνίες, τις τιμές των μετοχών και τον όγκο συναλλαγών.
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Διάγραμμα 14.
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Εισαγωγή δεδομένων στο δίκτυο

Financial Market Data Analysis Making of patterns

Διάγραμμα 15. Επεξεργασία δεδομένων & λειτουργία συστήματος
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7.5.2 Σχεδιασμός συστήματος

To ANFIS χρειάζεται ειδικού τύπου αρχεία για να μπορέσει να λειτουργήσει 

ορθά. Τα αρχεία περιέχουν δεδομένα τα οποία προορίζονται για εκπαίδευση του 

δικτύου αλλά και μετέπειτα έλεγχο των αποτελεσμάτων του.

Για να προσδιορίσουμε το κατάλληλο πλήθος των επιπέδων του δικτύου αλλά 

και των κρυφών νευρώνων απαιτείται η διενέργεια κάποιων δοκιμών. Στις 

περισσότερες εφαρμογές ένα κρυφό επίπεδο είναι αποτελεσματικό. Το δίκτυο επίσης 

απαιτεί πολλούς κρυφούς νευρώνες για να μπορέσει να γνωρίσει τα γενικότερα 

χαρακτηριστικά που διέπουν τη θεμελιώδη σχέση. Ωστόσο, εάν οι κρυφοί νευρώνες 

είναι πάρα πολλοί σε σχέση με αυτούς που απαιτούνται, είναι δυνατό το δίκτυο να 

μάθει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δεδομένων εκπαίδευσης και να αποτύχει 

στην πρόβλεψη των δεδομένων ελέγχου. Από την άλλη μεριά, ο υπερβολικά μικρός 

αριθμός νευρώνων στο κρυφό επίπεδο θα οδηγήσει τη διαδικασία εκπαίδευσης σε 

αποτυχία. Ο στόχος είναι να βρεθεί η χρυσή τομή και να επιλεγούν τόσοι λίγοι 

νευρώνες όσοι απαιτούνται ώστε να διατηρούν την ικανότητα του δικτύου να 

εκπαιδεύεται.

Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε μόνο μία έξοδο, διάφορες έρευνες έδειξαν ότι ο 

κατάλληλος αριθμός κρυφών νευρώνων είναι ίσος με την τετραγωνική ρίζα του 

πλήθους των νευρώνων στο επίπεδο εισόδου. Σε περίπτωση που το μοντέλο απέτυχε 

να εκπαιδευτεί τότε αυξάνουμε το πλήθος των κρυφών νευρώνων. Εάν το μοντέλο 

πέτυχε να εκπαιδευτεί αλλά απέτυχε στον επανέλεγχο τότε μειώνουμε τον αριθμό των 

νευρώνων και ξανακάνουμε τον έλεγχο. Όταν το μοντέλο εκπαιδευτεί σωστά και 

αξιολογηθεί εξίσου καλά τότε έχουμε πετύχει το βέλτιστο συνδυασμό κρυφών 

νευρώνων. Εξάλλου, έρευνες έδειξαν ότι ένα επιτυχημένο μοντέλο δεν παρουσιάζει 

εξαιρετική ευαισθησία στη μικρή μεταβολή του πλήθους των νευρώνων. Έτσι, ένα 

μοντέλο που λειτουργεί επιτυχώς με 7 νευρώνες κρυφούς μπορεί να είναι εξίσου 

αποτελεσματικό και με 6 ή 8 νευρώνες.

Σε περίπτωση όμως που δεν καταφέρουμε να εκπαιδευτεί και να αξιολογηθεί 

καλά το μοντέλο τότε είτε χρειάζονται επιπλέον στοιχεία για τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές ή επιπλέον μεταβλητές είτε κάποιες από τις εξαρτημένες μεταβλητές δεν 

είναι δυνατό να μοντελοποιηθούν καθώς μπορεί να παρουσιάζουν στοιχεία 

τυχαιότητας.

Από τη βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να 

εκτελέσουν εργασίες με υπερβολικά μεγάλο αριθμό δεδομένων και μπορούν να

58



Artificial Intelligence in Finance

καθορίσουν ποια από αυτά είναι τα σημαντικά και να απορρίψουν τα υπόλοιπα. Στο 

χρηματοοικονομικό πεδίο εφαρμογής τους όμως, πολύ συχνά τα μοντέλα 

αποτυγχάνουν λόγω υπερφόρτωσης δεδομένων και ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουν τις σημαντικές μεταβλητές. 

Συνεπώς, είναι δύσκολο να περιορίσουν μεταβλητές που δε συνεισφέρουν στο 

μοντέλο με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις υπόλοιπες.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μοντέλου δοκιμάζεται η 

προσαρμοστική ικανότητά του συγκρίνοντας τα πραγματικά αποτελέσματα με τα 

προβλεφθέντα. Προηγουμένως, είχε αναφερθεί ότι η εκπαίδευση του μοντέλου είναι 

μία επαναληπτική διαδικασία όπου ενσωματώνονται τόσο τα σύνολα των δεδομένων 

εκπαίδευσης όσο και του ελέγχου. Το νευρωνικό δίκτυο χρησιμοποιεί τα δεδομένα 

εκπαίδευσης προκειμένου να ανιχνεύσει τη σχέση μεταξύ ανεξάρτητων και 

εξαρτημένων μεταβλητών ή με άλλα λόγια τη θεμελιώδη σχέση εισόδου / εξόδου. Η 

ικανότητα του δικτύου αξιολογείται με τη μέτρηση των διαφορών μεταξύ των δύο 

συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου. Η πληροφορία που προκύπτει ανατροφοδοτείται 

με σκοπό την αναδιοργάνωση του μοντέλου και την επανάληψη της διαδικασίας 

ωσότου βρεθεί το κατάλληλο μοντέλο.

Η αξιοπιστία του μοντέλου μπορεί να εξεταστεί από διάφορες πλευρές. 

Αναλόγως το σύστημα, μπορεί να επιζητούμε το μοντέλο που δίνει το μικρότερο 

μέσο όρο σφάλματος ή το μέγιστο χειρότερο σφάλμα. Ο προσδιορισμός του στόχου 

μπορεί να καθοριστεί εξετάζοντας τα σήματα που εξάγονται από το δίκτυο. Επίσης, 

μπορούμε να δηλώσουμε ότι επιθυμούμε την ελαχιστοποίηση του μέσου 

τετραγωνικού σφάλματος. Η παύση της εκπαίδευσης δύναται να επέλθει όταν το 

σφάλμα επί του συνόλου εκπαίδευσης είναι το μικρότερο δυνατό ή το σφάλμα επί 

κατά τον έλεγχο άγγιξε το ελάχιστο και άρχισε να αυξάνει.

Αξιολόγηση του συστήματος θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία αφού 

έχει εκπαιδευτεί το μοντέλο και προβλέψει τα δεδομένα ελέγχου, εφαρμόζεται πάνω 

στα δεδομένα αξιολόγησης ώστε να μετρηθεί η αξιοπιστία του. Η αξιολόγηση είναι 

ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη συστημάτων. Το κλειδί της 

διαδικασίας είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των τριών συνόλων δεδομένων. Οι 

μέθοδοι που μπορούν να ακολουθηθούν για την αξιολόγηση του μοντέλου είναι η 

ακόλουθες:

ο με σύγκριση των μέσων τετραγωνικών σφαλμάτων των συνόλων,

ο με σύγκριση του μέσου ποσοστού σφάλματος, και
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ο με σύγκριση της συσχέτισης μεταξύ των προβλέψεων και των πραγματικών 

στόχων. Εάν δημιουργήσουμε ένα διάγραμμα όπου στον οριζόντιο άξονα 

αποτυπώσουμε τα προβλεφθέντα και στον κάθετο τα αντίστοιχα ζητούμενα 

τότε η σύγκλιση των σημείων γύρω από μια ευθεία με κατεύθυνση από 

κάτω αριστερά σε πάνω δεξιά υποδηλώνει ότι το μοντέλο είναι επιτυχημένο. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα διακρίνουμε μια τάση διασποράς των στοιχείων 

γύρω από έναν κύκλο.

Αφού το μοντέλο αναπτυχθεί επιτυχώς, είναι λογικό να επιθυμούμε να γίνει και 

λειτουργικό ώστε να μας παρέχει χρήσιμα σήματα. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα 

πρέπει να ενοποιηθεί και να είναι συμβατό με το υπόλοιπο σύστημα που 

χρησιμοποιείται για την απόκτηση δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται με την ίδια 

συχνότητα που απαιτείται η εκπομπή σήματος. Αν τα σήματα παράγονται για το 

κλείσιμο της ημέρας τότε τα αντίστοιχα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν αφού 

κλείσει η αγορά, να μετατραπούν στον κατάλληλο τύπο αρχείου και να 

επεξεργαστούν ώστε να πάρουν την ίδια μορφή που απαιτείται από το σχεδίασμά. Αν 

το σύστημα σχεδιάστηκε για να παράγει σήματα για intra-day τότε η συλλογή, η 

επεξεργασία και η εκπομπή σημάτων θα πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Αν 

τώρα το δίκτυο χρησιμοποιεί δεδομένα θεμελιώδους ή τεχνικής ανάλυσης τα οποία 

δεν είναι διαθέσιμα τόσο συχνά θα πρέπει να προσέξουμε πάλι να μη διαχωριστεί η 

λειτουργία του δικτύου από την αρχική του ανάπτυξη.

Τα προγράμματα νευρωνικών δικτύων που κυκλοφορούν σήμερα μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργία τους:

I. Τα αυτόνομα προγράμματα τα οποία απαιτούν όλες τις απαραίτητες 

μετατροπές των δεδομένων να γίνονται εξωτερικά και να εισάγονται στο 

πρόγραμμα για να κάνουν πρόβλεψη. Τα προγράμματα αυτά κρίνονται 

ικανοποιητικά για συστήματα που δεν λειτουργούν συχνά.

II. Αναβαθμισμένα υπολογιστικά φύλλα. Τα δεδομένα εισάγονται και 

τροποποιούνται στα φύλλα και η πρόβλεψη δίνεται ως αποτέλεσμα σε ένα 

κελί. Τα προγράμματα αυτά είναι αποτελεσματικά για συστήματα που 

απαιτούν πληροφορίες στο τέλος της ημέρας ή πιο αραιά αλλά θα πρέπει να 

δοθεί μεγάλη προσοχή στην κατάλληλη αυτοματοποιημένη τοποθέτηση των 

δεδομένων.
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III. Νευρωνικά δίκτυα τα οποία να ομοιάζουν με τους παραπάνω δύο τύπους 

στο στάδιο της ανάπτυξης ωστόσο όμως κατά τη διαδικασία παραγωγής να 

ενσωματώνουν κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Το σύστημα παραγωγής 

αποτελείται από υπομονάδες συλλογής δεδομένων, τροποποίησης, 

ανάκλησης του μοντέλου για αξιολόγηση και μετεπεξεργασία για εξαγωγή 

σήματος. Ο συνηθισμένος προγραμματισμός είναι απαραίτητος για ένα 

αποτελεσματικό ολοκληρωμένο σύστημα. Τέτοια συστήματα κρίνονται ως 

αποτελεσματικά όταν απαιτείται επεξεργασία και εξαγωγή σήματος σε 

πραγματικό χρόνο ή κατά το κλείσιμο της ημέρας.
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7.5.3 Πειραματικά Αποτελέσματα

Σε μια πειραματική εφαρμογή του Miroslav Holecy ενσωματώθηκαν στο 

ANFIS 405 κανόνες, τρεις συναρτήσεις συμμετοχής για τις πρώτες τέσσερις 

μεταβλητές εισόδου και πέντε συναρτήσεις συμμετοχής για τον όγκο συναλλαγών. Ο 

λόγος επιλογής των συναρτήσεων αυτών είναι ότι μία μετοχή μπορεί να ανέβει, να 

πέσει ή να παραμείνει σταθερή. Επιπλέον, για τον όγκο συναλλαγών δόθηκαν δύο 

παραπάνω συναρτήσεις λόγω του μεγάλου εύρους διακύμανσης.

Τα αποτελέσματα μπορούν να κριθούν ικανοποιητικά καθώς το μέσο σφάλμα 

ήταν 0,55% και το μέγιστο 1,1%. Ωστόσο όμως ένα μεγάλο μειονέκτημα που 

παρουσίασε είναι η χρονική υστέρηση καθώς χρόνος εκπαίδευσης και ελέγχου ήταν 

αρκετά μεγάλος.
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8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

8.1 Εισαγωγή
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης επέφεραν ένα μεγάλο 

αριθμό εφαρμογών στο χρηματοοικονομικό πεδίο. Οι τεχνολογίες μπορούν να 

προειδοποιήσουν αρκετά γρήγορα για μια κίνηση αλλαγής της τάσης της αγοράς. 

Βοηθούν στην εύρεση ορισμένων δειγμάτων μέσα στην αγορά η οποία 

χαρακτηρίζεται από πληθώρα πληροφοριών. Επίσης, μπορούν να αναλύσουν 

στιγμιαία την επίδραση που έχει μια αγορά σε άλλη. Παρέχουν ένα πιο γρήγορο και 

ακριβή τρόπο επιλογής αξιών, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες και προειδοποιούν 

για ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι δύο μεγαλύτερες δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες τεχνητής 

νοημοσύνης είναι: (α) η διεύρυνση των γνώσεων και η εφαρμογή τους στις 

συναλλαγές, και (β) η αύξηση της δυνατότητας διαλογής και επιλογής αξιών.

Γενικά, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στο χρηματοοικονομικό τομέα 

μπορεί να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα και 

προσαρμόζοντας την τεχνική στα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Η εφαρμογή των Knowledge-based συστημάτων ξεκίνησε από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’80 με αρκετή επιτυχία στη Wall Street. Η αρχή έγινε με Rule-based 

συστήματα από τα οποία ελάχιστα θεωρήθηκαν πετυχημένα. Η μεγάλη δυσκολία 

ήταν η κατανόηση και αναπαράσταση των εμπειρικών κανόνων. Οι χρηματιστές 

αρκετές φορές ενεργούν βάσει διαίσθησης την οποία δε μπορούσαν να προσδώσουν 

στους προγραμματιστές. Επίσης, όλοι οι κανόνες δεν έχουν την ίδια ισχύ σε όλες τις 

αγορές. Τέλος, αποδείχτηκε ότι το αδύνατο σημείο τέτοιων συστημάτων ήταν η μικρή 

αποδοτικότητα των μηχανισμών γνώσης σε διαφορετικούς τύπους αγορών.

Τα Knowledge-based συστήματα κρίθηκαν πιο επιτυχημένα σε τομείς όπως ο 

έλεγχος. Οι χρηματιστές μπορούν να επενδύσουν κάτω από ένα μεγάλο αριθμό 

περιορισμών, όπως περιορισμούς στο ποσοστό του κεφαλαίου που μπορεί να 

επενδυθεί σε μια ορισμένη αξία, σε μια ορισμένη χώρα. Ένα σύστημα που 

αναπτύχθηκε από τη Foundation Technologies, Inc., περιείχε εκατοντάδες κανόνες 

για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των συναλλαγών με τα χαρακτηριστικά του 

χαρτοφυλακίου και τους στόχους που έχει θέση η εταιρεία. Παρόμοια συστήματα
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αναπτύχθηκαν για το NYSE και το Toronto Stock Exchange. Εν κατακλείδι, θα 

μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι τα Knowledge-based συστήματα εφαρμόστηκαν με 

επιτυχία στην παρακολούθηση και την εναρμόνιση των συναλλαγών με τους κανόνες 

που έθετε η εταιρεία για την επίτευξη των στόχων του εκάστοτε χαρτοφυλακίου. 

Ωστόσο, δεν είχαν αρκετή επιτυχία στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων κάτι που 

συνέβαλε στην ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Τα νευρωνικά δίκτυα αλλά και άλλες τεχνολογίες όπως οι γενετικοί 

αλγόριθμοι προσέφεραν μια διέξοδο στο πρόβλημα της απόκτησης γνώσης. Αυτές οι 

τεχνολογίες έχουν το χαρακτηριστικό της εκμάθησης και προσαρμογής στις 

δυναμικές αλλαγές των αγορών. Το 1995 το κεφάλαιο που διαχειρίζονταν τέτοια 

συστήματα ήταν ύψους $7,5 δις. Αυτό το ποσό αυξάνεται σταθερά όσο 

αναπτύσσονται αξιόπιστα συστήματα.
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8.2 Fidelity Investments

To πρόβλημα που είχε να επιλύσει η Fidelity Investments ήταν η 

ελαχιστοποίηση του χρόνου και η αύξηση της αποτελεσματικότητας 

παρακολούθησης των μετοχών του χαρτοφυλακίου της το οποίο ήταν ύψους $2 δις.

Ο Brand Lewis έλεγξε 2000 μετοχές για να γίνει η τελική επιλογή. Ο έλεγχος 

βασίστηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως η τιμή των μετοχών, τα μερίσματα, τα 

παρελθόντα κέρδη και οι ισολογισμοί των εταιριών. Ο έλεγχος και η επιλογή έγινε 

από ένα μοντέλο νευρωνικού δικτύου. Σκοπός ήταν ο εντοπισμός υποτιμημένων 

μετοχών. Στην αρχή διαπίστωσε ότι, υπήρχε ελάχιστος χρόνος για τη διαμόρφωση 

του χαρτοφυλακίου του, μεγάλος όγκος δεδομένων αλλά και συμπαγή γνώση για την 

διερεύνηση δεδομένων που προέβλεπαν κάποιες από τις κινήσεις των μετοχών. Το 

μοντέλο που ανέπτυξε ο Lewis στηρίχθηκε στο NeuralWorks Professional II και στο 

Brainmaker Professional. Αρχικά χρησιμοποίησε τα δεδομένα που είχε συλλέξει για 

να εκπαιδεύσει το νευρωνικό δίκτυο. Το μοντέλο που ανέπτυξε είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητο σε μικρές αλλαγές της αγοράς που μπορούν να επηρεάσουν τα κέρδη του 

χαρτοφυλακίου και αποκλείει εταιρίες οι οποίες εμφανίζονται ακριβές σε σχέση με τα 

μελλοντικά κέρδη που μπορούν να δώσουν.

Η λειτουργία του συστήματος βασίστηκε στη τροφοδότηση του νευρωνικού 

δικτύου με δεδομένα κάποιας μετοχή. Το σύστημα στη συνέχεια έδινε ένα σήμα για 

το αν η μετοχή πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Αρχικά, οι μετοχές που προτείνονταν από το σύστημα ελέγχονταν εκ νέου από τους 

αναλυτές. Αργότερα όμως διαπιστώθηκε ότι οι επιλογές του συστήματος ελάχιστα 

διέφεραν από αυτές των αναλυτών. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε είχε την 

δυνατότητα επιλογής 200 μετοχών μεταξύ 2000. Στη συνέχεια υπάρχει ένας 

μηχανισμός σύγκρισης των εταιρειών ξεχωριστά με τους κλαδικούς δείκτες και 

διερεύνησης μετοχών οι οποίες έχουν προοπτικές κερδοφορίας. Τέλος, γίνεται η 

τελική επιλογή, μετά από μελέτη, από τους διαχειριστές.

Το νευρωνικό δίκτυο τρέχει σε απλό PC. Το σύστημα εκπαιδεύεται 

καθημερινώς και το φιλτράρισμα των μετοχών γίνεται από ένα καθαρά νευρωνικό 

δίκτυο. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιεί για το φιλτράρισμα ανέρχονται περίπου στις 

100.
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Διάγραμμα 16. Fidelity Investments Stock Selector Fund [J.W.LoofbourTow,1995]

To σύστημα που αναπτύχθηκε στηρίζεται στην ποιότητα των δεδομένων, στη 

γνώση της αγοράς και στην εμπειρία. Δημιουργήθηκαν δύο χαρτοφυλάκια με τη 

χρήση νευρωνικών δικτύων το Small Cap. Stock και το Diversified International. 

Ωστόσο όμως η ποιότητα και η ποσότητα των δεδομένων για τις διεθνείς αγορές ήταν 

περιορισμένη με αποτέλεσμα το δεύτερο χαρτοφυλάκιο να μην έχει την αναμενόμενη 

επιτυχία.
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8.3 Fujitsu’s Bond Rater & Nikko Securities Co.,Ltd.

Ο χρηματοοικονομικός οίκος της Nikko αρχικά ήθελε ένα σύστημα 

αξιολόγησης ομολόγων. Με τη συνεργασία της Fujitsu ανέπτυξαν ένα σύστημα στο 

οποίο προσπάθησαν να προσαρμόσουν τη γνώση, την εμπειρία και τους κανόνες της 

αγοράς. Χρησιμοποίησαν νευρωνικά δίκτυα για την επεξεργασία των δεδομένων και 

την επιλογή των κατάλληλων ομολόγων. Η Fujitsu πίστευε ότι η εισαγωγή ενός 

expert system θα βελτίωνε την αποδοτικότητα του δικτύου καθώς επίσης και την 

ταχύτητα εκμάθησης. Επίσης, χρησιμοποίησαν και συναρτήσεις Ασαφούς λογικής για 

να μπορέσουν να προσαρμόσουν τη γνώση στο σύστημα. Τελικά, το Fujitsu's Bond 

Rater είναι ένα Neuro-Fuzzy σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο μεγάλα 

υποσυστήματα: (α) Fuzzy-Logic Expert System & (β) Neural Network.

Fuzzy Model Neural Network

If.. .Then Train

If...Then

-------------------►

◄-------------------
If...Then Explain j

o
Διάγραμμα 17. Αρχιτεκτονική του Neuro-Fuzzy System [J.W.Loofbourrow, 1995]

H Fujitsu & Nikko δοκίμασαν το υβριδικό σύστημα που είχαν αναπτύξει 

χρησιμοποιώντας 81 ομολογίες της λεγάμενης βαριάς βιομηχανίας. Το σύστημα 

εκπαιδεύτηκε σε λογιστικά δεδομένα 56 εταιρειών. Τα δεδομένα των υπολοίπων 25 

εταιριών χρησιμοποιήθηκαν για να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν επίσης και με τα αποτελέσματα άλλων 

δύο συστημάτων, ενός καθαρού νευρωνικού δικτύου και ενός Fuzzy Logic Expert 

System. To πείραμα έδειξε ότι το υβριδικό σύστημα όχι μόνο ήταν πιο αξιόπιστο 

αλλά ήταν και πιο γρήγορο.
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8.4 Citibank London & FX Trader
Η αγορά συναλλάγματος είναι αρκετά πολύπλοκη. Η Citibank του Λονδίνου

αναγνωρίζοντας το πρόβλημα αυτό ανέθεσε στον Andrew Colin να επιλύσει το 

πολύπλοκο μη-γραμμικό πρόβλημα της αγοράς συναλλάγματος. Ο Colin στη 

αναγνώρισε στην εφαρμογή των νευρωνικών δικτύων το πλεονέκτημα της ακριβούς 

πρόβλεψης καθώς και τον γρήγορο τρόπο ανταπόκρισης του συστήματος.

Η Citibank ανέπτυξε ένα επιτυχημένο τελικά υβριδικό σύστημα πρόβλεψης 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το σύστημα αυτό στηρίζεται στην αποτελεσματική 

χρήση της μεθόδου των γενετικών αλγορίθμων και των νευρωνικών συστημάτων. 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία είχε το γεγονός της εκμάθησης του νευρωνικού 

δικτύου με τη χρήση προγενέστερων δεδομένων. Ο Colin χρησιμοποίησε τους 

γενετικούς αλγόριθμους για να αναπτύξει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

προεπεξεργασίας των δεδομένων.

Οι γενετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιήθηκαν για να αναγνωρίσουν ειδικά 

σήματα τα οποία υποδηλώνουν με σχετική ακρίβεια προβλέψεις τάσεων. Αυτό 

επιτυγχάνετε μέσα από την ανάλυση πολυάριθμων συνδυασμών χρηματοοικονομικών 

δεικτών και την επιλογή αυτών που είναι πιο αποδοτικοί. Επειδή όμως η κάθε αγορά 

έχει τα δικά της χαρακτηριστικά οι γενετικοί αλγόριθμοι αναπτύσσουν ποικίλους 

συνδυασμούς. Οι τιμές που προκύπτουν από τους συνδυασμούς των δεικτών 

εισάγονται ως δεδομένα στο νευρωνικό δίκτυο αρχιτεκτονικής back-propagation. Το 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι ένα απλό σήμα αγοράς ή πώλησης.

Το σύστημα που αναπτύχθηκε ονομάστηκε FX Trader. Εφάρμοσε ένα σύνολο 

συναρτήσεων που αναπτύχθηκαν μέσω γενετικών αλγορίθμων για να εκπαιδεύσει το 

νευρωνικό δίκτυο. To FX Trader δεν απαιτεί συνεχή επανεκπαίδευση. Το σύστημα 

εκπαιδεύτηκε σε δεδομένα 8-10 εβδομάδων και δεν εκπαιδεύτηκε ξανά για την 

περίοδο των οκτώ εβδομάδων όπου δοκιμάστηκε. To FX Trader δοκιμάστηκε σε 

αγορές συναλλάγματος για USD, ¥ΕΝ, και SFr, ο όγκος συναλλαγών των οποίων 

ξεπερνά τα $600.000.000.000 ημερησίως.

Αφού οι γενετικοί αλγόριθμοι ανέπτυξαν συνδυασμούς δεικτών οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν ως μεταβλητές του νευρωνικού δικτύου, το FX Trader 

εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές και τιμές της αγοράς συναλλάγματος του USD έναντι του 

SFr και του ¥ΕΝ, χρησιμοποιώντας δεδομένα των πρώτων 6 μηνών του 1990. Στη 

συνέχεια έγινε έλεγχος των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις προβλέψεις για τους 

επόμενους 6 μήνες.
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Διάγραμμα 18. Citibank FX Trader [J.W.Loofbourrow,1995]

Κατά την προσομοίωση του μοντέλου τα αποτελέσματα ήταν άκρως 

επιτυχημένα με αποτέλεσμα να εμφανισθούν κέρδη 20% σε έξι μήνες όταν κατά μέσο 

όρο το ποσοστό στα ετήσια κέρδη είναι περίπου στο 10%. Τα μέγιστα κέρδη 

ημερησίως έφταναν το 3% ενώ οι μέγιστες ζημίες ήταν 6%. Το σύστημα πρόβλεψε 

την τάση της αγοράς σωστά κατά 57%. Η απόδοση του συστήματος πλήττονταν όταν 

μεταβαλλόταν η βασική δομή της αγοράς και αυτό συνήθως συνέβαινε τους 

τελευταίους μήνες του χρόνου, όπου το σύστημα έπρεπε να εκπαιδευτεί. Η ανίχνευση 

και η ανταπόκριση του συστήματος σε αυτές τις αλλαγές απαιτεί τον άρτιο σχεδίασμά 

του.

To FX Trader στη πράξη κέρδισε 5% σε διάστημα 2 μηνών. Το πραγματικό 

κέρδος ήταν πολύ κοντά στο κέρδος που είχε προβλεφθεί καθώς επίσης προέβλεψε 

σωστά την τάση της αγοράς κατά το 60%. Υπολογίζεται ότι μέσω του συστήματος ο 

όγκος συναλλαγών ανέρχεται στο ύψος των $2.000.000 ανά συναλλαγή. Το κόστος 

ανά συναλλαγή είναι ελάχιστο. Το σύστημα υποδεικνύει δύο συναλλαγές ημερησίως, 

κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της αγοράς.
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8.5 Neural Trading Systems, Inc.

H Neural Trading Systems, Inc. στη Νέα Υόρκη δημιούργησε ένα νευρωνικό 

δίκτυο για να διαπραγματεύεται κρατικά χρεόγραφα. Το ερέθισμα για τη δημιουργία 

του ήταν η αύξηση των κερδών από διαπραγμάτευση χρεογράφων. Πειραματίσθηκαν 

με διάφορες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς 

είναι η πολύπλοκη, πολυδιάστατη και χαοτική συμπεριφορά της, δομημένη παρότι 

φαινομενικά είναι τυχαία. Η πραγματική τιμή των χρεογράφων μπορεί να θεωρηθεί 

ότι μεταβάλλεται ανάλογα με το κέντρο μιας θεμελιώδους δομής η οποία 

προσαρμόζεται στις μεταβολές της αγορές. Δοκιμάστηκαν διάφορες τεχνολογίες που 

θεωρούνται ικανές να ανιχνεύσουν τέτοιες δομές με στόχο να δοθεί η δυνατότητα να 

προβλεφθεί η τάση της αγοράς. Οι μελέτες έδειξαν ότι η καταλληλότερη τεχνολογία 

ήταν τα νευρωνικά δίκτυα.

Το νευρωνικό σύστημα που αναπτύχθηκε συμβούλευε για τις κινήσεις που 

έπρεπε να γίνουν στην έναρξη της ημέρας για το κάθε χρεόγραφο. Το σύστημα 

διαχειρίζεται με επιτυχία χαρτοφυλάκιο ύψους $100.000.000 και οι προοπτικές του 

είναι αισιόδοξες καθώς το μέγεθος της αγοράς ανέρχεται στα $2.5τρις.

Το νευρωνικό δίκτυο είναι σχεδιασμένο σε NeuralWorks Professional II της 

NeuralWare, Inc. και τρέχει σε Macintosh. Υπάρχουν διαφορετικά δίκτυα για κάθε 

ομολογία ανάλογα με τη διάρκειά της και το ρίσκο που αναλαμβάνεται. Το σύστημα 

έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της τράπεζας. To Neural Network U.S. Bond 

Trading System είναι ένα καθαρό νευρωνικό δίκτυο.

Η Neural Trading Systems, Inc. εκπαιδεύει το δίκτυο κάθε τρίμηνο παρόλο 

που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο. Τα αποτελέσματα μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η χαοτική δομή της αγοράς ομολόγων δεν μεταβάλλεται ταχέως.

Παρακάτω φαίνεται η διαδικασία εκμάθησης του δικτύου καθώς επίσης και η 

λειτουργία του δικτύου. Το νευρωνικό δίκτυο που επιλέχθηκε ήταν το αποδοτικότερο 

από όσα συστήματα ή μεθόδους δοκιμάστηκαν. Το σύστημα τροφοδοτήθηκε με 

δεδομένα 10 ετών και η πλήρης ανάπτυξή του επανήλθε μετά από προσπάθειες 1 !4 

έτους.
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Διάγραμμα 19. Διαδικασία Εκμάθησης του Νευρωνικού Δικτύου [J.W.Loofbourrow,1995]
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Διάγραμμα 20. Η Λειτουργία του Νευρωνικού Δικτύου [J.W.Loofbourrow, 1995]
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8.6 Daiwa Securities Co.,ltd & NEC Corp. : Πρόβλεψη Τιμών Μετοχών

Ένα πρώτο παράδειγμα εφαρμογής προηγμένων υπολογιστικών οικονομικών 

συστημάτων είναι η πειραματική εργασία που ξεκίνησε η Daiwa Securities Co. Ltd. 

και η NEC Corporation εφαρμόζοντας την τεχνολογία των νευρωνικών δικτύων στην 

εκμάθηση και αναγνώριση των διαγραμμάτων των τιμών των μετοχών με σκοπό την 

πρόβλεψή τους. Η NEC που ήδη έχει αναπτύξει ένα σύστημα προσομοίωσης με 

νευρωνικά δίκτυα (EWS4800series) περιορίζοντας την εκμάθηση του συστήματος σε 

μερικές από τις μεγαλύτερες μετοχές, κατάφερε να αυξήσει την ακρίβεια των 

προβλέψεων σε τιμές των μετοχών. Βασιζόμενη σ’ αυτά τα αποτελέσματα η Daiwa 

Computer Services Co. Ltd. μετέφερε το σύστημα της NEC σ’ έναν μεγαλύτερο 

υπολογιστή και έδωσε στοιχεία για την εκμάθηση από το σύστημα 1.134 

διαγραμμάτων εταιρειών του χρηματιστηρίου του Τόκιο. Έκτοτε, η DCS 

χρησιμοποιεί το πρόγραμμά της για την επίτευξη πρόβλεψης χρηματιστηριακών 

τιμών.
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8.7Standard & Poor's Organization: Κατηγοριοποίηση Ομολογιών

Η αποτίμηση ομολόγων είναι άλλη μια σπουδαία εφαρμογή των τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων. Η αποτίμηση ομολόγων αναφέρεται στη διαδικασία κατά την 

οποία οι ομολογίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το ρίσκο που εμπεριέχουν 

δηλαδή με την ικανότητα του εκδότη να πληρώσει την ομολογία. Έτσι, για 

παράδειγμα, η Standard & Poor’s Organization κατατάσσει τα ομόλογα σε τάξεις 

όπως ΑΑΑ (πολύ μεγάλη πιθανότητα να πληρωθεί) ή ΒΒΒ (πιθανότητα μη 

εκπλήρωσης του ομολόγου σε περιόδους οικονομικών κρίσεων). Το πρόβλημα εδώ 

συνίσταται στην ανυπαρξία διάφανων κανόνων για τον προσδιορισμό αυτών των 

διαβαθμίσεων. Οι εταιρείες που ασχολούνται με την αποτίμηση ομολόγων θα πρέπει 

να μελετούν ένα ευρύ φάσμα παραγόντων πριν κατατάξουν τις ομολογίες. Επομένως, 

ο ακριβής προσδιορισμός του προβλήματος δεν είναι εύκολος. Ο Dutta (1988) έλυσε 

αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μη παραδοσιακούς τρόπους. Μπορούμε να 

έχουμε καλύτερα αποτελέσματα εκπαιδεύοντας ένα νευρωνικό δίκτυο με back- 

propagation παρά με την στατιστική παλινδρόμηση. Η χρήση της παλινδρόμησης 

είναι ακατάλληλη διότι δεν φαίνεται καθαρά ποιοι παράγοντες επιδρούν στην 

παλινδρόμηση καθώς δε μπορούμε να διακρίνουμε από ποιους παράγοντες 

εξαρτώνται οι εξαρτημένες μεταβλητές. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε ένα 

δίκτυο χωρίς κρυφά επίπεδα (hidden layers) και ένα δίκτυο με ένα κρυφό επίπεδο με 

διαφορετικό αριθμό κόμβων. Ως δεδομένα για την εκπαίδευση του δικτύου 

χρησιμοποιήθηκαν ομολογίες 30 εταιριών και 10 οικονομικές μεταβλητές. Το δίκτυο 

χρησιμοποιήθηκε αργότερα για να προβλέψει την αξιοπιστία 17 άλλων ομολόγων και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ΝΝ με back-propagation υπερτερούσαν σε σχέση 

με τις κλασσικές τεχνικές της παλινδρόμησης.
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8.8 Neuro-fuzzy σύστημα για την πρόβλεψη του DAX

Το σύστημα για την πρόβλεψη του γερμανικού δείκτη μετοχών μπορεί να 

ερμηνευτεί ως ένα νευρωνικό σύστημα που χρησιμοποιεί ασαφής κανόνες. Η δομή 

του δικτύου κωδικοποιεί σταθμισμένους ασαφείς κανόνες των οποίων ο δεύτερος 

όρος είναι απλοί αριθμοί. Τα ασαφή σύνολα κατά το πρώτο μέρος των κανόνων είναι 

μοντελοποιημένοι με σιγμοειδείς συναρτήσεις και ο βαθμός εκπλήρωσης του κάθε 

κανόνα προσδιορίζεται από το γινόμενο των βαθμών συμμετοχής των συνόλων. Το 

συνολικό αποτέλεσμα ισούται με το σταθμισμένο άθροισμα των κανόνων.

Η διαδικασία της εκπαίδευσης βασίζεται στον αλγόριθμο back-propagation. Ο 

αλγόριθμος τροποποιεί τις παραμέτρους των συναρτήσεων συμμετοχής, τις 

εξαγόμενες τιμές και τα συναπτικά βάρη των κανόνων. Το άθροισμα των βαρών των 

κανόνων παραμένουν σταθεροί κατά την εκπαίδευση. Αυτό αποσκοπεί στην 

ενδυνάμωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κανόνων. Απόρροια των παραπάνω είναι 

ο εντοπισμός περιττών κανόνων με μικρή ή αμελητέα συμβολή στο συνολικό 

αποτέλεσμα.

Ο χρήστης μπορεί να θέσει κάποιους περιορισμούς ώστε να διαφυλάξει τη 

διατήρηση κάποιων αρχικών ρυθμίσεων όπως τη διατήρηση των ίδιων ασαφών 

συνόλων. Αφού περατωθεί το στάδιο της εκπαίδευσης με κάποιους αλγορίθμους το 

νευρωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή ολόκληρων κανόνων, ή 

μέρους τους, ή κάποιων μεταβλητών.

Το μοντέλο βάσει αποτελεσμάτων ήταν ανώτερο από άλλες στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν. Το σύστημα χρησιμοποιεί δώδεκα χρονολογικές σειρές ως 

μεταβλητές εισόδου και για κάθε μεταβλητή προσδιορίζονται τρία ασαφή σύνολα. 

Στη βάση κανόνων που χρησιμοποιείται αρχικά εισήχθηκαν 99 ασαφείς κανόνες και 

κάθε κανόνας χρησιμοποιεί μόνο δύο μεταβλητές στο υποθετικό του μέρος.

Το εκπαιδευμένο και τροποποιημένο σύστημα αποτελείται από 21 κανόνες 

μόνο και 20 ασαφή σύνολα. Αυτό το σύστημα είναι από τα πρώτα συστήματα που 

είχαν εμπορικό χαρακτήρα. Το σύστημα υλοποιείται σε εμπορική εφαρμογή 

ανάπτυξης νευρωνικών δικτύων SENN από την Siemens Nixdorf Advanced 

Technologies.
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8.9 ADAM & PCLM: Υβριδικό Νευρωνικό Δίκτυο

To υβριδικό νευρωνικό δίκτυο στην Chase Manhattan Bank είναι μία από τις 

πιο μεγάλες και επιτυχημένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στις Η.Π.Α.. Είναι 

ένας από τους πιο πετυχημένους παράγοντες του στρατηγικού σχεδιασμού της 

τράπεζας: μείωσε δραστικά τη ζημία από αναξιόπιστους πελάτες. Οι περισσότερες 

εργασίες έχουν να κάνουν με αποτίμηση εταιρικής περιουσίας. Η τράπεζα δανείζει 

ετησίως $300.000.000 και έχει επιδοθεί σε αναζήτηση εργαλείων για την ανάπτυξη 

των αποτιμήσεων και αξιολογήσεων. Αυτή η αξιολόγηση επιτρέπει στην τράπεζα να 

μετριάζει το ρίσκο και να αναζητεί νέες ευκαιρίες. Ο επαναπροσδιορισμός των 

οικονομικών στοιχείων υπόσχεται πολλές ευκαιρίες για την τράπεζα.

Το 1985 η Chase ξεκινά την αναζήτηση νέων ποσοτικών τεχνικών για την 

βοήθεια των πωλητών στην πρόβλεψη της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων 

πελατών. Η Chase εντόπισε την Inductive Inference Inc., μια εταιρεία με επιτυχίες 

στην εφαρμογή των νευρωνικών δικτύων πάνω στην στατιστική ανάλυση. 

Αναπτύχθηκε ένα πειραματικό μοντέλο, αξιολογήθηκε, ελέγχθηκε και τα 

αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση της Chase ήταν 

εξαιρετικά. Έκτοτε, δημιουργήθηκε μια καινούργια διεύθυνση, αποτελούμενη από 36 

άτομα, την Chase Financial Technologies για να επιβλέπει την ανάπτυξη μοντέλων 

και εφαρμογών υβριδικών νευρωνικών δικτύων για την αξιολόγηση του δανειακού 

ρίσκου.

Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν και πήραν την ονομασία CreditView systems, 

μπορούσαν να κάνουν 3-ετή πρόβλεψη και αξιολογούσαν τους πελάτες ανάλογα με 

το ρίσκο. Επιπλέον, εκτός από τις προβλέψεις, το σύστημα παρείχε την δυνατότητα 

να αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους έγινε η συγκεκριμένη 

πρόβλεψη. Υπήρχε ένα έμπειρο σύστημα που ερμήνευε τα αποτελέσματα δίνοντας 

συγκριτικές αναφορές. To CreditView τρέχει από τον κεντρικό υπολογιστή και οι 

υπάλληλοι μπορούν να συνδεθούν μαζί του μέσω τηλεφώνου. Επίσης, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τυπικές οικονομικές αναφορές για ανάλυση δεδομένων μέσα από 

ένα πακέτο που προσφέρεται (Financial Reporting System).

Η Inductive Inference σπατάλησε πάνω από 15 χρόνια ερευνών για να 

αναπτύξουν το ADAM, ένα εργαλείο που δημιουργεί μοντέλα όπως το CreditView. 

To ADAM είναι βασισμένο σε στατιστικές μεθόδους που παράγουν ένα σύνολο 

Boolean τύπων από ιστορικά δεδομένα και συνθέτουν κανόνες για τον προσδιορισμό
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της πιστοληπτικής ικανότητας των υπόχρεων. To ADAM προσδιορίζει τους κανόνες 

και τους συνδυασμούς τους, βασισμένο σε ιστορικά δεδομένα, και δύναται να κάνει 

ασφαλή πρόβλεψη σε 3-ετή χρονικό ορίζοντα. Τα ιστορικά δεδομένα 

χρησιμοποιούνται για να εμπεδώσουμε τους Boolean τύπους στο δίκτυο όπου 

αξιολογείται η σημαντικότητα και η αξιοπιστία όλων των δυνατών συνδυασμών που 

ικανοποιούνται από μια εταιρεία.

LEARNING SAMPLE ADAM FORECASTER

Διάγραμμα 21. ADAM & PCLM [Holecy, 1997]

Η τεχνολογία ADAM παρέχει τη δυνατότητα να κατασκευαστεί ένα υβριδικό 

νευρωνικό δίκτυο εάν η ποιότητα των ιστορικών στοιχείων είναι ικανοποιητική. Κάθε 

υβριδικό δίκτυο αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό μοντέλο που παράγεται από το 

ADAM. To PCLM (Public Company Loan Model), το πρώτο μοντέλο που 

εφαρμόστηκε από την Chase, αντλεί στοιχεία από τη μεγάλη βάση δεδομένων που 

υπάρχει στην τράπεζα. Τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα περιλαμβάνουν :

(1) Ιστορικά οικονομικά δεδομένα από αξιόπιστους και αναξιόπιστους πελάτες, και

(2) Βιομηχανικά πρότυπα τα οποία αντλούνται από στοιχεία εταιρειών 

συγκεκριμένων κλάδων. Αυτά τα πρότυπα αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε κλάδου μελέτης. Τα ιστορικά δεδομένα αναλύονται από το ADAM για να 

παραχθούν τα μοντέλα για την πρόβλεψη και είναι χωρισμένα σε κατηγορίες. Κάθε 

κατηγορία περιέχει οικονομικά δεδομένα 6 ετών για μια συγκεκριμένη εταιρεία, 

αντιστοιχίζοντάς τα με τους κλαδικούς δείκτες-πρότυπα. Στη συνέχεια, αξιολογείται 

η κατάσταση της εταιρείας με ένα από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς: G (good), 

C(criticized), και X για αναξιόπιστους. To ADAM χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα
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για να σχηματίσει ένα μεγάλο σύνολο υποψήφιων μεταβλητών που θα προσδιορίζουν 

τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Αυτές οι μεταβλητές 

χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστούν υποδείγματα.

77



Artificial Intelligence in Finance

7.10 STOCK PROPHET: Neural Network Trading System

7.10.1 Εισαγωγή

To Stock Prophet είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης χρηματοοικονομικών 

εφαρμογών που χρησιμοποιεί την τεχνολογία των νευρωνικών δικτύων προκειμένου 

να αυτοματοποιήσει συνδυασμούς πολύπλοκων δεικτών για την εξαγωγή ενός 

σήματος αγοράς / πώλησης. Έχει εφαρμογή τόσο στο πεδίο των μετοχών και στα 

αμοιβαία κεφάλαια όσο και στα παράγωγα και άλλα χρηματιστηριακά προϊόντα.

To Stock Prophet βοηθάει τους χρηματιστές να συγκεντρώσουν και να 

συνδυάσουν διάφορους παράγοντες και δείκτες της αγοράς για την εξαγωγή 

σημάτων. Οι αναλυτές της αγοράς χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες για τη λήψη 

αποφάσεων και σ’ αυτό το σημείο επεμβαίνει το σύστημα νευρωνικών δικτύων. Τα 

σημεία που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι τα εξής:

> Είναι κατάλληλο για μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια ή άλλα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα.

> Οι διάφορες προσομοιώσεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρες.

> Έγκαιρη πρόβλεψη και προειδοποίηση.

> Ένα πλήρες σύστημα μπορεί να σχεδιαστεί, να εκπαιδευτεί και να 

δοκιμαστεί ως προς την αποδοτικότητά του μέσα σε λίγες ώρες.

> Χρησιμοποιεί πάνω από 35 κύριους μαθηματικούς, στατιστικούς και 

χρηματοοικονομικούς δείκτες και άλλους δευτερεύοντες για την 

προετοιμασία και επεξεργασία των δεδομένων.

> Παρέχει βοήθεια για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών ανάλογα με 

την ικανότητα πρόβλεψης της τάσης της αγοράς χρησιμοποιώντας 

τεχνικές πολλαπλής συσχέτισης.

> Αυτοματοποιημένες μακροεντολές για εύκολη και γρήγορη ενημέρωση 

των δεικτών.

> Παρέχει αποτελεσματική διασύνδεση με το BrainMaker (λογισμικό 

εκμάθησης νευρωνικών δικτύων) και συμβατότητα με το Excel.

> Υποστηρίζονται δεδομένα του τύπου Computrac/Metastock, Telescan και 

ASCII.

> Λειτουργεί σε απλά PC’s.
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Η προεπεξεργασία των δεδομένων είναι η Αχίλλειος πτέρνα στην ανάπτυξη 

των νευρωνικών συστημάτων. Οι σχεδιαστές και αναλυτές αναλώνουν το 85% με 

95% της προσπάθειάς τους στην προεπεξεργασία των δεδομένων. Η προεπεξεργασία 

αυτή αναφέρεται στις διαδικασίες συλλογής, επιλογής, μορφοποίησης και 

τυποποίησης των δεδομένων - δεικτών χρήσιμων και κατάλληλων για την πρόβλεψη 

της αγοράς. Η κατάλληλη προεπεξεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας ενός 

νευρωνικού συστήματος πρόβλεψης της αγοράς. Η μεγάλη αυτή προσπάθεια που 

απαιτείται αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ευρεία χρήση των νευρωνικών 

δικτύων και γι’ αυτό οι περισσότεροι χρησιμοποιούν υπολογιστικά φύλλα. Τα 

υπολογιστικά φύλλα όμως δίνουν λύση για ένα μικρό αριθμό προβλημάτων. 

Επιπλέον, ένα ακόμα πρόβλημα στην ανάπτυξη και εφαρμογή των νευρωνικών 

δικτύων είναι η συνεχής ενημέρωση των δεδομένων.
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7.10.2 Περιγραφή του Stock Prophet

Σ’ αυτό το σημείο έρχεται να επέμβει και να δώσει λύση το Stock Prophet 

και να βοηθήσει τους χειριστές. Εκτελεί κάποιες λειτουργίες προεπεξεργασίας 

δεδομένων απαιτώντας ελάχιστες παρεμβάσεις ή αποφάσεις από τους χειριστές. 

Ελάχιστες παρεμβάσεις σημαίνει και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εισαγωγής 

λανθασμένου δεδομένου. Ένα τυπικό νευρωνικό δίκτυο μπορεί να ενημερωθεί με νέα 

δεδομένα και να παράγει ένα σήμα αγοράς ή πώλησης μέσα σε δύο λεπτά. To Stock 

Prophet παρέχει μία φθηνή και αποτελεσματική είσοδο στο δρόμο της τεχνολογίας 

των νευρωνικών δικτύων.

Όπως έχουμε αναφερθεί και παραπάνω, το Stock Prophet χρησιμοποιεί πάνω 

από 35 κύριους τεχνικούς δείκτες. Ορισμένοι από αυτούς είναι οι εξής:

• Acceleration - Rate of Change of the Rate of Change (ACC)

• Accumulation Distibution Volume (ADV)

• BrainMaker Estimate (BM)

• Breakout Index (BOI)

• Chaikin Oscillator (CHAK)

• Commodity Channel Index (CCI)

• Directional Movement (+DI/-DI)

• Directional Movement (DX)

• Directional Movement (ADX)

• Directional Movement (ADXR)

• Money Flow Index (MFI)

• Moving Average Convergence Divergence (MACD)

• Moving Average Convergence Divergence Oscillator (MACDO)

• Moving Average Difference Oscillator (MAO)

• Moving Average of Indicator (MAI)

• Moving Average of Stock (MAS)

• Negative Volume Index (NVI)

• On Balance Volume (OBV)

• Open Interest (OPI)

• Positive Volume Index (PVI)

• Price Replaced by High/Low/Close Combination (HLC)

• Price as Indicator (PI)
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• Price / Open Interest Delta Trend (PODT)

• Price / Open Interest Statistic (POS)

• Price / Volume Delta Trend (PVDT)

• Price / Volume Statistic (PVS)

• Price / Volume Trend (PVT)

• Rate of Change (ROC)

• Relative Strength Index (RSI)

• Stochastics (STO)

• Volatility - Price Daily Range (DR)

• Volatility - Standard Deviation (SD)

• Volume (VOL)

• Williams Accumulation / Distribution #1

• Williams Accumulation / Distribution #2

• Williams %R

Επίσης, χρησιμοποιούνται και κάποιες στατιστικές μέθοδοι, όπως η μέθοδος 

των ελάχιστων τετραγώνων, που κρίνονται απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του 

δικτύου. Επιπλέον, υπολογίζονται διάφοροι σταθμικοί μέσοι όροι οι οποίοι μπορούν 

να εφαρμοστούν πάνω στις τιμές ή πάνω σε τιμές που έχουν ήδη υπολογιστεί.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Stock Prophet είναι η βοήθεια που παρέχει στην 

επιλογή των κατάλληλων δεικτών ικανών να προβλέπουν τη μελλοντική τάση της 

αγοράς. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή πολλαπλών συσχετίσεων. Το 

αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται 

για την ανάπτυξη των μοντέλων.

Κατά την εφαρμογή του Stock Prophet έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε 

συμπεράσματα και μέσω διαγραμμάτων είτε γραμμικών είτε λογαριθμικών.

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης όπως τα νευρωνικά δίκτυα είναι ένα 

σύγχρονο μαθηματικό εργαλείο που επιτρέπουν την ανάλυση πολύπλοκων 

δεδομένων. Μία σημαντική δυνατότητα που παρέχει το πακέτο είναι η ικανότητα να 

συνδυάζει πολλαπλούς δείκτες και να τους εντάσσει σε απλούς. Η μαθηματική σχέση 

δημιουργείται κατά τη διαδικασία εκμάθησης του συστήματος.

To Stock Prophet έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με το BrainMaker 

καθώς επίσης και να εξάγει δεδομένα και πληροφορίες στο Excel τύπου ASCII. Τα 

δεδομένα μπορούν να αντληθούν από εμπορικές βάσεις δεδομένων και να

81



Artificial Intelligence in Finance

επεξεργασθούν από το πρόγραμμα ενώ στη συνέχεια μπορούν να προωθηθούν στο 

BrainMaker ή άλλα προγράμματα εκμάθησης του δικτύου.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προχωρήσει σε μια 

δοκιμασία της αποτελεσματικότητας των δεικτών και κατά συνέπεια του συστήματος. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του συστήματος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

κινητών μέσων των τιμών και των δεικτών. Επίσης, παρέχονται αποτελέσματα και 

συμβουλές τόσο για μακροπρόθεσμες όσο και για βραχυπρόθεσμες κινήσεις. Αυτή η 

δυνατότητα επιτρέπει στο χρήστη την αποτελεσματική επιλογή της στρατηγικής που 

θα ακολουθήσει με πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Η χρήση της εξέτασης 

κερδοφορίας του συστήματος είναι πολύ απλή. Εάν το σήμα είναι πάνω από το 0 τότε 

η συμβουλή είναι αγορά ενώ κάτω από το 0 το σήμα είναι πώληση. Πρέπει να 

επισημάνουμε ότι το αποτέλεσμα του συστήματος εξάγεται πολύ πιο νωρίς από τον 

πραγματικό χρόνο δράσης οπότε αυτή θα πρέπει να καθυστερήσει μέχρι να 

συμβαδίσουν με τους πραγματικούς δείκτες - αποτελέσματα.

To Stock Prophet είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αποδοτικά και 

αποτελεσματικά και επιτρέπει στο χρήστη να κερδίζει πολλά με λίγη προσπάθεια και 

χρόνο. Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας του συστήματος επιτυγχάνεται με την 

ελαχιστοποίηση της συμμετοχής του χρήστη κατά τη λειτουργία του. Το αποτέλεσμα 

είναι μια διαδικασία πολύ πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο αξιόπιστη από τα 

υπολογιστικά φύλλα που ευρέως χρησιμοποιούνται.
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7.10.3 Απαιτήσεις του Stock Prophet

o IBM PC compatible computer 

o EGA or VGA Graphics Monitor 

o At least 500 kbytes of free installed RAM

■ Highly recommended at least 4Mbyte of EMS configurable 

memory for Stock Prophet version 2.0 

o Fixed Disk (Hard Drive)

o Stock market data in the Computrac/Metastock, Telescan or custom 

ASCII data format

o MS/DOS Version 5.0 or higher or equivalent 

o BrainMaker (or other) neural network software 

o Optional:

■ Printer: Epson FX, EX, LQ, HP Laser Jet or Compatible

■ Numerical coprocessor

■ Commercial Price Data Downloading Software

❖ Future Wave Software

Division of Wave Software, Inc.

1330 S. Gertrunda Ave 

Redondo Beach, CA 90277 

Tel/Fax: 310-540-5373 

E-mail: fwsneural@earhtlink.net
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8.11 Επίλογος

Όπως είναι φανερό από τις παραπάνω εφαρμογές, οι τεχνολογίες τεχνητής 

νοημοσύνης μπορούν να αποδειχθούν ισχυρά όπλα στη διαχείριση επενδυτικών 

χαρτοφυλακίων. Στην επιτυχημένη και αποτελεσματική ανάπτυξη μοντέλων μεγάλο 

ρόλο διαδραματίζει η ανάπτυξη μοντέλων εκμάθησης. Η μέθοδος θα πρέπει να 

αποτελείται από πέντε βασικά στάδια:

□ Δημιουργία Συστήματος Αξιολόγησης

□ Επιλογή & Προεπεξεργασία των Δεδομένων

□ Εκπαίδευση του Νευρωνικού Δικτύου

□ Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

□ Τροποποίηση των Δεδομένων και του Δικτύου

Η θεωρία του “τυχαίου περιπάτου” της συμπεριφοράς της αγοράς 

προϋποθέτει την αντίδραση και διόρθωση της αγοράς στις ληφθείσες πληροφορίες 

κατά τρόπο τυχαίο. Οι υποστηρικτές των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης 

πιστεύουν ότι υπάρχουν τεχνικές δημιουργίας υποδειγμάτων που μπορούν να 

προβλέψουν τέτοιες κινήσεις. Η χαοτική θεωρία προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο 

για την πρακτική εφαρμογή τέτοιων μοντέλων. Μοντέλα τα οποία φαινομενικά 

χαρακτηρίζονται από τυχαία συμπεριφορά και που τελικά αποτελούνται και από 

τυχαία αλλά και προβλέψιμα χαρακτηριστικά.

Ο συνδυασμός του ανθρώπου και της μηχανογραφημένης πληροφορίας είναι 

ένα μεγάλο επίτευγμα ωστόσο όμως ο όγκος των πληροφοριών είναι τρομακτικά 

μεγάλος. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια ενοποίηση των ικανοτήτων του 

ανθρώπου και του υπολογιστή. Ο υπολογιστής μπορεί να παρέχει αναλύσεις για τις 

τρέχουσες καταστάσεις. Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανές να 

αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες μέσα από τον καταιγισμό πολυάριθμων 

δεδομένων. Η συνεργασία ανθρώπου και υπολογιστή δίνει λύση σε σημαντικά 

προβλήματα όπως η πληθώρα και η πολυπλοκότητα των αγορών, η στιγμιαία 

πληροφόρηση, η επεξεργασία τεραστίου όγκου δεδομένων και η λήψη πληροφοριών.

Όπως αποδείχθηκε, τα αποτελεσματικότερα μοντέλα σχεδιάστηκαν από άτομα 

τα οποία είχαν βαθιά γνώση της αγοράς και ήταν προσανατολισμένα σε
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συγκεκριμένους στόχους. To κλειδί είναι να σχεδιαστούν μοντέλα τα οποία 

ανιχνεύουν σήματα γρήγορα, με ακρίβεια και σταθερά χωρίς να επηρεάζονται από 

εξωγενείς παράγοντες. Εφόσον όλες οι παράμετροι παραμένουν σταθερές αυτός που 

έχει την αρτιότερη πληροφόρηση θα κερδίσει. Τα πλεονεκτήματα της πληροφόρησης 

μπορούν να προέρθουν μέσα από την ανάλυση δεδομένων σε νευρωνικά δίκτυα. 

Συμπερασματικά, να επισημάνουμε ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα το έχουν 

αυτοί με την καλύτερη πληροφόρηση και τα καλύτερα εργαλεία για να την 

αναλύσουν.

Πολλές πρόσφατες μελέτες και αναφορές έχουν δημοσιοποιηθεί σε διεθνή 

συνέδρια (π.χ. International Joint Conference on Neural Networks, World Congress 

on Neural Networks, IEEE World Congress on Computional Intelligence) και στον 

περιοδικό τύπο (π.χ. IEEE Expert Systems, AI in Finance, AI Experts, Technical 

Analysis of Stocks & Commodities, PC AI). Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός 

εφαρμογών μπορεί να βρεθεί στο NeuroForecaster Package. Βασιζόμενοι σε 

πετυχημένες εφαρμογές μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι τεχνολογίες Τεχνητής 

Νοημοσύνης έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και ειδικά σε τομείς όπως η 

οικονομία.
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9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που αναφέρθηκε 

παραπάνω, συμπεραίνεται ότι τα πολύπλοκα οικονομικά προβλήματα απαιτούν 

λύσεις με την εφαρμογή υβριδικών συστημάτων. Κάθε τεχνολογία έχει κάποια 

συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία όμως μπορούν κάλλιστα 

να καλυφθούν από τις άλλες. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε προηγουμένως ότι, τα 

νευρωνικά δίκτυα υπερτερούν στην αναγνώριση υποδειγμάτων και μοτίβων ενώ 

υστερούν στην επεξηγηματική διαδικασία. Τα συστήματα ασαφούς λογικής είναι 

ικανά να εξηγήσουν την απόφασή τους αλλά δεν μπορούν να αυτοματοποιήσουν την 

απόκτηση των κανόνων που απαιτούνται. Αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν την κύρια 

δύναμη για την ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων που πλαισιώνονται από την 

εφαρμογή δύο ή και περισσοτέρων τεχνολογιών.

Για παράδειγμα, όταν ένα ασαφές σύστημα χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση ομολόγων, ένα έμπειρο σύστημα μπορεί να καθορίσει όλους τους 

κανόνες που απαιτούνται για την αξιολόγηση. Επίσης, ένα νευρωνικό δίκτυο με την 

δυνατότητες εκμάθησης που εξ ορισμού διαθέτει μπορεί να αυτοματοποιήσει την 

εκμάθηση των κανόνων αυτών που προϋποθέτονται για τη λήψη σωστών αποφάσεων.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις τέσσερις κύριες τεχνολογίες τεχνητής 

νοημοσύνης σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρουν. Στα ασαφή 

συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν νευρωνικά δίκτυα για την ενδυνάμωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενετικοί 

αλγόριθμοι για την εξεύρεση των συναρτήσεων συμμετοχής. Στα νευρωνικά δίκτυα, 

επίσης, μπορούν να εφαρμοστούν γενετικοί αλγόριθμοι για τον προσδιορισμό των 

συνοπτικών βαρών.

Τεχνολογίες Εκμάθηση Ευελιξία Προσαρμογή Επεξήγηση

Νευρωνικά

Δίκτυα
Φ Φ C Φ C J) φ φ Φ Φ Φ C C C C

Φ Φ Φ Φ Φ C Φ Φ ί Φψ φ φ φ φ $

Γενετικοί

Αλγόριθμοι
Φ Φ Φ Φ C
Φ Φ Φ Φ Φ $ $ $ $ $$$$ $$$

Ασαφή

Συστήματα
$ φ φ φ φ φ

φ φ φ φ φ $ $$$

Έμπειρα

Συστήματα
$ $ $ Φ Φ Φ Φ Φ

Φ Φ Φ Φ Φ

Πίνακας 6. Σύγκριση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης [Goonatilake, 1995]
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Τα υβριδικά συστήματα γίνονται ακόμη πιο πολύτιμα αν αναλογιστούμε τη 

φύση των χρηματοοικονομικών προβλημάτων. Τα περισσότερα προβλήματα 

εμπλέκουν πολλούς τομείς της οικονομικής ζωής οι οποίοι απαιτούν και διαφορετικοί 

επεξεργασία. Π.χ. ένα πρόβλημα που μπορεί να συναντήσουμε είναι πιθανό να 

αποτελείται από τρεις ενότητες όπως η πρόβλεψη, η βελτιστοποίηση και η 

επεξήγηση. Οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νευρωνικά δίκτυα, οι γενετικοί 

αλγόριθμοι και τα έμπειρα συστήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα 

συστήματα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους για την έκδοση του τελικού 

αποτελέσματος.

Τα υβριδικά συστήματα δεν αναφέρονται μόνο στην ενοποίηση των 

παραπάνω έξυπνων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν άψογα να 

συνεργαστούν με υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων. Τα έξυπνα συστήματα 

όχι μόνο πρέπει να συλλέγουν δεδομένα και πληροφορίες από διάφορες πηγές αλλά 

θα πρέπει και να εξάγουν πληροφορίες οι οποίες να μην περιορίζονται στο 

συγκεκριμένο σύστημα αλλά να προωθούνται σε άλλες εφαρμογές για περαιτέρω 

επεξεργασία.

Τα έξυπνα υβριδικά συστήματα είναι μια πολύ δυνατή λύση για προβλήματα 

με υψηλές απαιτήσεις. Επειδή η ανάπτυξή τους και η εφαρμογή τους είναι σχετικά 

καινούργια, δεν υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης τέτοιων τεχνολογιών σε 

σχέση με αυτά που κυκλοφορούν για όλες τις τεχνολογίες ξεχωριστά.

Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει για την ανάπτυξη των υβριδικών 

συστημάτων είναι αυτό της εκπαίδευσης. Για να αναπτυχθούν πετυχημένα και 

αξιόπιστα συστήματα απαιτείται λεπτομερειακή γνώση όλων των τεχνολογιών.

Πέραν των εφαρμογών υβριδικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, αξίζει να σημειωθεί επίσης άλλη μια 

εφαρμογή. Πρόκειται για το MonITARS (Monitoring Insider Trading and Regulatory 

Surveillance) που αναπτύχθηκε από την SearchSpace στο χρηματιστήριο του 

Λονδίνου. Το σύστημα είναι ένας συνδυασμός γενετικών αλγορίθμων, νευρωνικών 

δικτύων και ασαφούς λογικής και σκοπό είχε την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών. Η 

ανίχνευση αυτή ήταν εξαιρετικά δύσκολη αν αναλογιστεί κανείς τις χιλιάδες των 

συναλλαγών, χρηματιστών και επενδυτών που συμμετέχουν. To MonITARS 

χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό στατιστικής και νευρωνικών δικτύων προκειμένου να 

εντοπίσει συναλλαγές που διαφέρουν σημαντικά από τις συνηθισμένες. Οι γενετικοί 

αλγόριθμοι σε συνεργασία με σύστημα ασαφούς λογικής αναζητούν συγκεκριμένα
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μοτίβα ή συνδυασμό αυτών μέσα στο τεράστιο πλήθος δεδομένων. Έτσι, το σύστημα 

μπορεί να ανιχνεύσει χειραγώγηση της αγοράς.

Στα επόμενα χρόνια, θεωρείται σίγουρο ότι τα υβριδικά συστήματα θα έχουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στα χρηματοοικονομικά δρώμενα και όχι μόνο. Αυτές οι 

τεχνολογίες προσφέρουν ένα εναλλακτικό τρόπο δράσης σε σχέση με τις τρέχουσες 

μεθόδους όπως είναι η τεχνική και η θεμελιώδης ανάλυση. Πέρα από τα 

πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα υβριδικά συστήματα, μερικά έχουν την 

ικανότητα να αναπτύσσουν και μοντέλα στήριξης αποφάσεων τα οποία είναι 

κατανοητά από προσωπικό μη εξειδικευμένο.

Η σύγχρονη τάση είναι η εμβάθυνση των επιμέρους τεχνολογιών σε 

συγκεκριμένα προβλήματα. Τα νευρωνικά δίκτυα εξειδικεύονται στην πρόβλεψη με 

τη συνεργασία άλλων εργαλείων και τα ασαφή συστήματα σε επεξεργασία βάσεων 

δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή κανόνων. Η ταχεία ανάπτυξή τους θα οδηγήσει 

στην παύση της αναφοράς των επιμέρους τεχνολογιών ξεχωριστά. Τα περισσότερα 

προβλήματα θα διευθετηθούν με την ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων. Επιπλέον, η 

ποιότητα των συστημάτων που θα επιφέρει η ενοποίηση των τεχνολογιών με 

κατάλληλα λογισμικά συστήματα βελτιώνεται με την χρήση προγραμμάτων και 

βάσεων δεδομένων object-oriented. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς σπαταλείται 

πολύτιμος χρόνος και προσπάθεια στην ανάπτυξη ενός κατάλληλου λογισμικού, στην 

προεπεξεργασία των δεδομένων και στη δημιουργία γραφικών φιλικών προς τον 

χρήστη.

Στον τομέα των εφαρμογών, μπορούμε να περιμένουμε μια αύξηση της 

λιανικής πώλησης προηγμένων συστημάτων. Η εξάπλωση του διαδικτύου προσφέρει 

τη δυνατότητα διείσδυσης σε οικονομικές πληροφορίες και συνεργασίες με 

διάφορους χρηματοοικονομικούς οίκους από όλον τον κόσμο.
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