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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ εθηίκεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή 

ησλ νηθνλνκνιφγσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε πεξίνδν 

κεηαπνιεκηθά. Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

Σερλεηψλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

Οξγαληζκψλ Σειεπηθνηλσλίαο θαη λα δηαπηζησζεί κέζσ ηεο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο θαηά πφζν είλαη ππεξηηκεκέλεο ή ππνηηκεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο. 

Δηδηθφηεξα ζηελ εξγαζία απηή, αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο αλάιπζεο 

ρξνλνζεηξψλ θαη ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο σο αληηθείκελν θαηαλφεζεο ηνπ 

παξειζφληνο θαη πξφβιεςεο ηνπ κέιινληνο. πγθεθξηκέλα κειεηάηαη ε ρξεζηκφηεηα 

απηψλ ησλ εξγαιείσλ πξφβιεςεο, ηη κπνξνχλ απηέο λα πεξηγξάςνπλ, θαζψο επίζεο 

αλαιχνληαη κεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ηάζε θαη ε επνρηθφηεηα αιιά θαη 

κεξηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ κεζφδσλ πξφβιεςεο. ηελ ζπλέρεηα, παξέρεηαη κηα 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξρηηεθηνληθψλ ησλ Σερλεηψλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ θαη 

ησλ δηαθνξψλ αιγνξίζκσλ εθκάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηεξα ζε απηέο 

ηηο εθαξκνγέο. Παξαηίζεληαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ αιγνξίζκσλ γηα ηα  

ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Πεξηγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πνπ έρνπλ απνδψζεη  

αμηνπξφζεθηα απνηειέζκαηα κε ηε κνληεινπνίεζε ηνπο κε Νεπξσληθά Γίθηπα θαη 

αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θιάδνπ ησλ Σειεπηθνηλσληψλ, 

ε απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ απφ ην ζθηθηφ κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα, ε ξαγδαία 

αλάπηπμε ηνπ ζηελ ζπλέρεηα αιιά θαη ηε θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηνλ θιάδν απφ ην 1999 

θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ξεπζηφηεηα φζνλ αθφξα ηελ κειινληηθή εηθφλα ηνπ. 
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Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη κεγάινη Οξγαληζκνί Σειεπηθνηλσληψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δπξψπε θαζψο θαη νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο απηψλ ησλ Οξγαληζκψλ. ηελ ζπλέρεηα νη 

παξάκεηξνη απηνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο είζνδνη ζην Νεπξσληθφ Γίθηπν ελψ νη ηηκέο 

ηεο κεηνρήο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα πάξζεθαλ ζαλ έμνδνη. Σν Γίθηπν ζηελ 

ζπλέρεηα εθπαηδεχηεθε γηα λα κάζεη ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο εηζφδνπο κε ηελ 

έμνδν, ψζηε λα εθηηκήζεη απφ κφλν ηνπ κεηά ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο γηα ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σέινο, χζηεξα απφ κηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, δηαπηζηψζεθε πςειφο 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξφβιεςε ηνπ Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ 

δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο, αλαδεηθλχνληαο ηελ πνιχ 

θαιή ζπκπεξηθνξά θαη εθκάζεζε ηνπ Νεπξσληθνχ Γηθηχνπ. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΔΗΡΧΝ 

 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Υσξίο  ακθηβνιία,  ην  ελδηαθέξνλ  θαη  ε  ζεκαζία  ηεο  πξφβιεςεο  έρεη  απμεζεί 

ξαγδαία  ηα  ηειεπηαία  ηξηάληα  ρξφληα.  Σν  ελδηαθέξνλ  απηφ  πνπ  ππάξρεη  γηα  ηελ 

πξφβιεςε  πξνέξρεηαη  ηφζν  απφ  ηνλ  αθαδεκατθφ  θφζκν  φζν  θαη  απφ  ηνπο  

πξαθηηθά αζρνινχκελνπο  κε  απηή  θαη  πξνθχπηεη  απφ  ηελ  αλάγθε  ιήςεο  

θάπνηαο  απφθαζεο αληηκεησπίδνληαο ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ κέιινληνο. 

 

Ο αθαδεκατθφο θφζκνο έρεη ζπλεηζθέξεη ζηε ξαγδαία αχμεζε  ηνπ πιήζνπο  ησλ 

κεζφδσλ  πξφβιεςεο.  Τπάξρνπλ  βέβαηα  θαη  θάπνηεο  αμηνζεκείσηεο  εμαηξέζεηο  

φπνπ πξαθηηθά αζρνινχκελνη κε  ηελ  επηζηήκε  ηεο πξφβιεςεο ζπλεηζέθεξαλ θαη 

απηνί κε  ηελ εχξεζε  θαη  εθαξκνγή  λέσλ  κνληέισλ  πξφβιεςεο.  Οη  πξαθηηθά  

αζρνινχκελνη  κε  ηηο πξνβιέςεηο, νη νπνίνη  είλαη θαη νη  ρξήζηεο απηψλ, 

πξνζθέξνπλ  ην ιφγν χπαξμεο ηεο πξφβιεςεο  γηα  ηελ  νπνία  ππάξρεη  κεγάιε  

δήηεζε  ζηελ  αγνξά  απφ  ηνπο  αλππφκνλνπο αγνξαζηέο  ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πξφβιεςεο νη νπνίνη έρνπλ νπζηαζηηθά θαηαζηεί αηρκάισηνί ηεο.  
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Οη  δηνηθεηέο  ησλ  επηρεηξήζεσλ,  νη  ζρεδηαζηέο  ηεο  θπβεξλεηηθήο  πνιηηηθήο,  νη 

δηαρεηξηζηέο  ησλ  εηαηξηψλ  θαη  πνιινί  άιινη  παξάγνληεο  βξίζθνληαη  πάληα 

αληηκέησπνη  κε  ηελ  αβεβαηφηεηα.  Ζ  αληίιεςε  απηήο  ηεο  θαηάζηαζεο  

αβεβαηφηεηαο γίλεηαη  φιν  θαη  πην  έληνλε  θαη  έρεη  επηβάιιεη  κηα  πην  

ζπζηεκαηηθή  θαη  πξνζεθηηθή έξεπλα  ηνπ  κέιινληνο.  Οη  πξνβιέςεηο  πνπ  

παξάγνληαη  απφ  ηηο  δηάθνξεο  κεζφδνπο ρξεζηκνπνηνχληαη  ζαλ  δεδνκέλα  ζε  φιεο  

ηηο  θαηεγνξίεο  ζρεδηαζκνχ,  θαζνξηζκνχ ζηξαηεγηθψλ,  πνιηηηθνχ  ζρεδηαζκνχ,  

ρξνληθνχ  πξνγξακκαηηζκνχ,  έιεγρν  αγνξάο  θαη απνγξαθψλ  θαζψο  θαη  πιήζνο  

δξαζηεξηνηήησλ  ιήςεο  απνθάζεσλ.  πλεπψο  δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε 

πξφβιεςε απνθηά θεληξηθφ ξφιν θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο είλαη αλακθηζβήηεηε.  

Απηή  ηε  ρξνληθή  ζηηγκή  ε  κεγαιχηεξε  πξφθιεζε  ζηνλ  ηνκέα  ηεο πξφβιεςεο  

είλαη λα γίλεη ε δηαδηθαζία  ησλ πξνβιέςεσλ φζν  ην δπλαηφλ πην ρξήζηκε θαη 

απνδνηηθή. 

 

ηελ  επηζηήκε  ησλ  πξνβιέςεσλ  πάληα  ππήξραλ  δηαθσλίεο  κεηαμχ  ησλ 

ζεσξεηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη  ησλ πξαθηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ο ζεκαληηθφηεξνο 

ιφγνο ηέηνησλ  αζπκθσληψλ  είλαη  φηη  θάπνηεο  απφ  ηηο  ζεσξεηηθέο  ππνζέζεηο  δελ  

επζηαζνχλ. Κάζε  κνληέιν  πξφβιεςεο  βαζίδεηαη  ζηελ  πξνζαξκνγή  ελφο  

κνληέινπ  ζε  έλα  ζχλνιν δεδνκέλσλ.  Θεσξεηηθά  ε  θαιχηεξε  κέζνδνο  κπνξεί  λα  

αλαγλσξηζηεί  θαηά  ηελ πξνζαξκνγή  ελφο  κνληέινπ  ζηα  ππάξρνληα  δεδνκέλα.  

πζηήκαηα  ηαπηφρξνλσλ εμηζψζεσλ  πξνζαξκφδνπλ  ηα  δεδνκέλα  κε  κεγαιχηεξε  

αθξίβεηα  ζε  ζρέζε  κε  κνληέια απιψλ  εμηζψζεσλ  πνπ  κε  ηελ  ζεηξά  ηνπο  έρνπλ  

κεγαιχηεξε  αθξίβεηα  απφ  κεζφδνπο ρξνλνζεηξψλ νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ 

επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο. Παξαπέξα, ζηηο κεζφδνπο ρξνλνζεηξψλ, νη πεξηζζφηεξν 
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πνιχπινθεο θαη ζηαηηζηηθά εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη  ζα  πξέπεη  λα  είλαη  θαιχηεξεο  

απφ  ηηο  βαζηθέο  θαη  ζηαηηζηηθά  απιέο πξνζεγγίζεηο.   

    

Πέξαλ  ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα  ηε βειηίσζε  ηνπ 

κνληέινπ,  ε  πξνζαξκνγή  ησλ  κνληέισλ  θαη  ε  παξαγσγή  πξνβιέςεσλ  δελ  είλαη  

ην  ίδην  πξάγκα. Ζ  ειαρηζηνπνίεζε  ηνπ  ζθάικαηνο  πξνζαξκνγήο  ηνπ  κνληέινπ  

δελ  εγγπάηαη  κηθξφηεξα ζθάικαηα ζηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ εθηφο θαη αλ  ηζρχεη 

ε ππφζεζε ηεο  ζηαζεξφηεηαο.  Απηή  ε  ππφζεζε  είλαη  ζεκαληηθή  γηα  θάζε  

ζηαηηζηηθή  κέζνδν  θαη  εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα ηελ πξφβιεςε. Απηφ απιά ζεκαίλεη 

φηη δελ πξέπεη λα ζπκβαίλνπλ  αιιαγέο  ζηα  πνηνηηθά  ραξαθηεξηζηηθά  ησλ  

ρξνλνζεηξψλ  αλ  ηα  απνηειέζκαηα  ηεο  πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ πξφθεηηαη 

επαθξηβψο λα επεθηαζνχλ ζην κέιινλ πέξαλ ησλ  ππαξρφλησλ  δεδνκέλσλ. Όκσο  

δελ  ππάξρεη  ηξφπνο  λα  εγγπεζεί ε ζηαζεξφηεηα  ησλ  πξνηχπσλ  ζπκπεξηθνξάο  

ησλ  δεδνκέλσλ.  Σα  λέα  δεδνκέλα  κπνξνχλ  λα  έρνπλ  δηαθνξεηηθά  πνηνηηθά  

ραξαθηεξηζηηθά  απφ  εθείλα  βάζεη  ησλ  νπνίσλ  έγηλε  ε  βειηίσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ πξφβιεςεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νη θαιχηεξεο κέζνδνη 

πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζεσξεηηθά δελ ζα είλαη θαη' αλάγθε θαη νη θαιχηεξεο 

πξαθηηθά.  

 

Γπζηπρψο  ζηελ  πξαγκαηηθφηεηα  ππάξρνπλ  ζπγθεθξηκέλεο  αιιαγέο,  δνκηθέο 

αιιαγέο  ζηελ  νηθνλνκία,  αιιαγέο  ζέζεσλ  θαη  ζθέςεσλ,  πνιηηηθέο  θηλήζεηο  πνπ 

κεηαβάιινπλ  ηηο  ππάξρνπζεο  ηάζεηο,  λέεο  ηερλνινγηθέο  βειηηψζεηο  θιπ.  πνπ 

πξνθαινχλ  αιιαγέο  ζηα  ππάξρνληα  πξφηππα  θαη  κεηαβνιέο  ζε  καθξνρξφληεο  

ζρέζεηο. πλεπψο, ε επηζηήκε ησλ πξνβιέςεσλ πξέπεη λα απνδερηεί ην γεγνλφο φηη ε 
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αιιαγή ηνπ πξνηχπνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπλερήο θαη αέλαε 

δηαθνξεηηθά δελ ζα ήηαλ έλα πξφζθνξν θαη πξαθηηθφ πεδίν. Ζ ζεκαληηθή εξψηεζε  

ηφηε είλαη ην πσο νη δηάθνξεο κέζνδνη ζπκπεξηθέξνληαη ζε  έλα πεξηβάιινλ πνπ 

αιιάδεη δηαξθψο. Έηζη, ε γλψζε  ησλ κεζφδσλ  πνπ  ζπκπεξηθέξνληαη  θαιχηεξα  

ζηελ  πξνζαξκνγή  ελφο  κνληέινπ ζε  έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ δελ παξνπζηάδεη 

κεγάιν ελδηαθέξνλ. Ζ πην ζεκαληηθή θαη πξφζθνξε πιεπξά  ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο πξνβιέςεσλ  είλαη  λα  γλσξίδνπκε  ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ  λα  

ειαρηζηνπνηήζνπλ  ηα  ζθάικαηα  πξφβιεςεο  θαη  φρη  ηα  ζθάικαηα πξνζαξκνγήο, 

αλεμαξηήησο ηεο ζηαζεξφηεηαο ή κε ηνπ πξνηχπνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Οη κέζνδνη πξνβιέςεσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε απηφ ην θεθάιαην αθνξνχλ ηελ 

αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (regression analysis) θαη ηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ (time 

series analysis). Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο είλαη κηα κέζνδνο πξφβιεςεο πνπ 

απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεηαβιεηψλ θαη ζηελ δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ, κε βάζε ηηο πνζνηηθέο απηέο ζρέζεηο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο δηαρξνληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο, νη 

παξαηεξήζεηο ηεο νπνίαο πξνέξρνληαη απφ ρξνλνζεηξά. 
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1.2  ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 

 

 

Ζ πξφβιεςε ηεο εμεηαδφκελεο νηθνλνκηθήο κεηαβιεηήο ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο 

ζηεξίδεηαη ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη ππνθεηκεληθέο 

εθηηκήζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εηζξνέο δεδνκέλσλ 

ζηηο κέζνδνη απηέο. Οξηζκέλεο απφ ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο είλαη αξθεηά άπιεο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο, ελψ άιιεο πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο. 

 

Πξσηαξρηθφ ζθνπφο ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ πξνβιέςεσλ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ησλ ηηκψλ ηεο ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθήο κεηαβιεηήο. Αλ ν 

ζθνπφο απηφο επηηεπρηεί κε επηηπρία, ηφηε ε δηακφξθσζε πξνβιέςεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηε κειινληηθή εμέιημε ησλ ηηκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εθήκεξε ηεο ρξεζηκνπνηεκέλεο κεζφδνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

εθαξκφδεηαη εθείλε ε κέζνδνο πνπ εξκελεχεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνβιέςεηο. 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο θαηλφκελνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πνζνηηθή 

επεμεξγαζία ελφο αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ. Ζ 

παξαγσγή αξηζκεηηθψλ εθηηκήζεσλ απφ αθνξνχλ ηε κειινληηθή εμέιημε ησλ ηηκψλ 

κηαο κεηαβιεηήο, ε φπνηα εξκελεχεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλφκελνπ 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα επηηεπρηεί επηηπρψο ν ζηφρνο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ 

πξφβιεςεο. 
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Ζ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο ζπκθψλα κε ηελ αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ κπνξεί λα πξνζέιζεη απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο κεζφδσλ 

πξνβιέςεσλ: 

 

Οη μέθοδοι εξομάλςνζηρ πνπ είλαη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη νη 

κειινληηθέο ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο κε βάζε ηνλ ηξφπν εθαξκνγή ηνπο. Οη ηερληθέο 

απηέο νλνκάδνληαη κέζνδνη εμνκάιπλζεο, δηφηη ε δεκηνπξγία ησλ πξνβιέςεσλ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εμνκάιπλζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο, 

ψζηε λα αλαγλσξηζηεί θαιπηέξα ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ηεο.  

 

Ζ βαζηθή ηδέα ησλ κεζφδσλ εμνκάιπλζεο είλαη φηη ππάξρεη έλα ιαλζάλνλ πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο ην νπνίν αθνινπζνχλ νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξέπεη λα 

πξνβιεθζνχλ θαη φηη νη ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο ηεο θάζε κεηαβιεηήο 

αληηπξνζσπεχνπλ απηφ ην πξφηππν θαζψο θαη ηπραίεο δηαθπκάλζεηο. Ο ζθνπφο ησλ 

κεζφδσλ απηψλ είλαη λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζηηο ηπραίεο απνθιίζεηο ην βαζηθφ 

πξφηππν, εμνκαιχλνληαο ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα. Απηφ ηζνδπλακεί κε ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο ηπραηφηεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνξηθή αθνινπζία θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε 

πξφβιεςε λα βαζίδεηαη ζην εμνκαιπκέλν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Οη μέθοδοι εξομάλςνζηρ δηαθξίλνληαη ζε δπν επηκέξνπο θαηεγνξίεο: α) ηηο κεζφδνπο 

θηλεηνχ κέζνπ φξνπ ζηηο νπνίεο νη παξειζνχζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ζπκκεηέρνπλ 

κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο θαη β) ηηο 
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κεζφδνπο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο γηα ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, νη νπνίνη θζίλνπλ κε εθζεηηθφ ηξφπν, απφ ηελ 

πην πξφζθαηε ηηκή ησλ δεδνκέλσλ σο ηελ πην καθξηλή. 

 

Οη μέθοδοι αποζύνθεζηρ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηέζζεξεηο μερσξηζηέο ζπληζηψζεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο ρξνλνζεηξέο θαη ηηο απνκνλψλνπλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηάζε, ηνλ 

θχθιν, ηελ επνρηθφηεηα θαη ηελ ηπραηφηεηα. Ζ ηάζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ γεληθή 

εηθφλα ηεο ρξνλνζεηξάο κπνξεί λα είλαη αλνδηθή, πησηηθή ή ζηαζεξή. Ο θπθιηθφο 

παξάγνληαο αληηπξνζσπεχεη ηηο αλφδνπο ή ηηο πηψζεηο ιφγσ εηδηθψλ, νηθνλνκηθψλ ή 

άιισλ ζπλζεθψλ. Ζ επνρηθφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηηο πεξηνδηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ 

έρνπλ ζηαζεξφ κήθνο. Σέινο ππάξρεη θαη ε ζπληζηψζα ηεο ηπραηφηεηαο. Απηφ ην 

είδνο „ζθάικαηνο‟ είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ησλ ηξηψλ 

πξψησλ ζπληζησζψλ ηνπ πξνηχπνπ (ηάζε, θπθιηθφηεηα θαη επνρηθφηεηα) θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Ο ζθνπφο ησλ κεζφδσλ απνζχλζεζεο είλαη λα 

απνκνλψζνπλ θάζε ζπληζηψζα κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Ζ βαζηθή ηδέα 

είλαη εκπεηξηθή θαη πεξηέρεη δηαδνρηθά ηελ απνκφλσζε ηεο επνρηθφηεηαο, ηεο ηάζεο 

θαη ηέινο ηεο θπθιηθφηεηαο. Σν ππφινηπν ζεσξείηαη φηη είλαη ε ηπραηφηεηα πνπ, αλ 

θαη δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί, κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί. 

 

Σέινο, ε ανάλςζη ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Analysis) ή ζε 

ειιεληθή κεηάθξαζε ΄αςηοπαλινδπομικέρ μέθοδοι κινηηού μέζος όπος’ είλαη 

ζηνραζηηθά καζεκαηηθά κνληέια κε ηα νπνία πεξηγξάθεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε 

θάπνηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ 

είλαη αδχλαηε ε πιήξεο γλψζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ 



8 
 

επεξεάδνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζην ρξφλν, είλαη πνιχ δχζθνιε ε δηαρξνληθή πεξηγξαθή 

ηνπ κεγέζνπο απφ έλα ληεηεξκηληζηηθφ κνληέιν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εμάξηεζε 

ηέηνησλ κεγεζψλ απφ παξάγνληεο κε ληεηεξκηληζηηθνχο (θαηξφο ή άιια ηπραία 

γεγνλφηα) θαζηζηά δπλαηή ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαρξνληθήο ηνπο εμέιημεο απφ έλα 

ζηνραζηηθφ κνληέιν κε ην νπνίν ζα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα κε ηελ νπνία 

ε ηηκή ηνπ κεγέζνπο βξίζθεηαη ζε θάπνην δηάζηεκα. Σα ζηνραζηηθά κνληέια 

πεξηέρνπλ ηελ ηπραηφηεηα, ηηο ηηκέο ηνπ κεγέζνπο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ίζσο θάπνηνπο άιινπο ζηνραζηηθνχο παξάγνληεο. 

Σν κνληέιν πνπ πξνθχπηεη είλαη γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. Γεληθά ηα 

απηνπαιηλδξνκηθά κνληέια θηλεηνχ κέζνπ φξνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή ηεο 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηηο νπνίεο ιακβάλεη ε ρξνλνζεηξά ζηηο δηάθνξεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. 

 

1.3  ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 

Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (regression analysis) κειεηά ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο 

νηθνλνκηθνχ θαηλφκελνπ, ζην φπνην εκπιέθνληαη πάλσ απφ κηα κεηαβιεηέο. Γηεξεπλά 

ηελ πνζνηηθή  ζρέζεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ κηαο νηθνλνκηθήο κεηαβιεηήο, ε 

νπνία νλνκάδεηαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ νλνκάδνληαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. ηαηηζηηθέο θαη 

καζεκαηηθέο κεζφδνπο απνηεινχλ ηελ βάζε απηήο ηεο κεζνδνινγίαο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ εξκελεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηλνκέλνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο επηηπγράλεηαη ε ηαπηνπνίεζε ηεο 
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πνζνηηθήο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη 

ησλ ηηκψλ κηα άιιεο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, νη 

παξαηεξήζεηο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πεγάδνπλ είηε απφ δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία είηε 

απφ ρξνλνζεηξέο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο είλαη ε πξφβιεςε 

ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, δειαδή λα πξνβιεθζεί ε κειινληηθή εμέιημε ησλ ηηκψλ 

ηεο κεηαβιεηήο πνπ εξκελεχεη ην θαηλφκελν πνπ εμεηάδεηαη. 

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο εμεηάδεη γξακκηθέο 

ζρέζεηο θαη δηαθξίλεηαη ζε απιή θαη πνιιαπιή παιηλδξφκεζε, αλάινγα κε ην αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κηα ή πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Έηζη, αλ ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαζνξίδεηαη απφ κηα αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή, εθαξκφδεηαη ε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (simple linear regression). 

Αληίζεηα, αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, εθαξκφδεηαη 

ε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (multiple linear regression). 

 

1.3.1  ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΛΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΤΥΔΣΗΖ 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο είλαη ε παξνπζία δπν κφλν κεηαβιεηψλ ζην 

εμεηαδφκελν θαηλφκελν. Ο νξφο ζπζρέηηζε κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ εμάξηεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο  ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, 
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κε ηελ πξνυπφζεζε βεβαία φηη ε ζρέζε εμάξηεζεο ησλ δπν κεηαβιεηψλ είλαη 

γξακκηθή. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο δπν ηπραίσλ κεηαβιεηψλ κεηξά ην βαζκφ 

ζπκκεηαβνιιήο, ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ησλ δπν κεηαβιεηψλ, δειαδή είλαη έλα κέηξν 

ηεο έληαζεο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ. 

 

Ο ζπληειεζηήο  γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ δείγκαηνο (sample linear correlation 

coefficient) δπν ηπραίσλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ, ν φπνηνο ζπκβνιίδεηαη κε r, είλαη 

αλεμάξηεηνο ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ησλ δπν κεηαβιεηψλ θαη έρεη δηάζηεκα ηηκψλ 

κεηαμχ -1 θαη +1. Έηζη, γηα έλα δείγκα  n παξαηεξήζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ, 

δειαδή γηα ηα δεχγε ησλ ηηκψλ (Xt,Yt), γηα t=1,2,…,n, ν δεηγκαηηθφο ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο νξίδεηαη σο εμήο: 

( , )

( ) ( )

Cov X Y
r

Var X Var Y
                                                     (1.1) 

1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

( )( )

( ) ( )

n n n

t t t t
t t t

n n n n

t t t t
t t t t

n X Y X Y

n X X n Y X

 

Όπνπ r είλαη ε ζπλδηαθχκλαζε (covariance) κεηαμχ ησλ δπν ηπραίσλ κεηαβιεηψλ Υ 

θαη Τ. 

 

Ζ ζπλδηαθχκλαζε κεηξά ηνλ βαζκφ ηεο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Υ 

θαη Τ θαη εμαξηάηαη, φπσο θαη ε δηαθχκαλζε, απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ. Ο βαζκφο εμάξηεζεο ησλ δπν κεηαβιεηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

πξφζεκν ηεο ζπλδηαθχκλαζεο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο γξακκηθήο 
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ζρέζεο κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ. Αλ ην πξφζεκν είλαη ζεηηθφ, απηφ δειψλεη φηη 

ππάξρεη ηάζε ζπζρέηηζεο πςειψλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Υ κε πςειέο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο Τ θαη αληίζηξνθα. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ ην πξφζεκν ηεο 

ζπλδηαθχκαλζεο είλαη αξλεηηθφ. 

 

Απφ ηελ ζρέζε (1.1) πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ζπλδηαθχκαλζε, είλαη αλεμάξηεηνο ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ. Δπίζεο ην πξφζεκν ηνπ εμαξηάηαη απφ ην πξφζεκν ηεο ζπλδηαθχλκαζεο 

ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ, εθφζνλ ν παξνλνκαζηήο ηεο ζρέζεο (1.1) είλαη πάληα 

ζεηηθφο. 

 

Ζ ρξήζε ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (simple linear regression) ελδείθλπηαη 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Τ κε βάζε ηηο 

ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά ε 

ζπγθεθξηκέλε γξακκηθή ζρέζε εμάξηεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο Τ θαη κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο Υ, νη ηηκέο ηεο νπνίαο επεξεάδνπλ 

ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ. 

 

Καθοριζμός ηοσ σποδείγμαηος  

 

Ζ καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ κνληέινπ ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ησλ δπν 

κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ δίλεηαη, γηα t= 1,2,…,n, απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 
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          tt tY X                                                        (1.2) 

Όπνπ α είλαη ν ζηαζεξφο φξνο, β είλαη ε θιίζε ηνπ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο 

αληίζηνηρα θαη ε ην ηπραίν ζθάικα (random error) ηεο παιηλδξφκεζεο. 

 

Σν κνληέιν (1.2) νλνκάδεηαη απιφ γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο (simple linear 

regression model) θαη εθθξάδεη ηε ζεσξεηηθή πιεζπζκηαθή γξακκηθή ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ. Σα α θαη β είλαη νη άγλσζηνη πιεζπζκηαθνί 

παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ πνπ νλνκάδνληαη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο (regression 

coefficients), ηηο ηηκέο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο. Έηζη, ζχκθσλα κε ην κνληέιν 

(1.2) νη ηηκέο Τ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο  πξνζδηνξίδνληαη απφ έλα ζπζηεκαηηθφ 

κέξνο, ην (α+βXt) πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Xt  θαη απφ έλα 

ηπραίν κέξνο  ε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε ζην παξαπάλσ κνληέιν. 

 

Εκηίμηζη ηοσ σποδείγμαηος 

 

Σν επφκελν ζηάδην κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ απινχ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο είλαη ε 

εθηίκεζε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

ζρέζεο (1.2) κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ. Ζ 

εθηίκεζε ηνπ απινχ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο, αλ ζπκβνιίζνπκε ηνπο εθηηκεηέο ησλ 

ζπληειεζηψλ α θαη β  κε  θαη  αληίζηνηρα, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
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                                                  t tY X                                                      (1.3) 

Όπνπ tY  είλαη νη ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο. Ζ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ α θαη β γίλεηαη κε ηελ 

κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Οη ηηκέο ησλ εθηηκψκελσλ ζπληειεζηψλ  θαη 

 πξνθχπηνπλ, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ηηκψλ ησλ θαηαινίπσλ (residuals). Ζ δηάθνξα 

κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ησλ εθηηκψκελσλ 

νξίδεηαη ζαλ θαηάινηπν. Οη ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ  ζπκβνιίδνληαη κε t  θαη 

νξίδνληαη γηα t=1,2,…,n, σο: 

                                                            t t tY Y                                                                         (1.4) 

 

Σν επφκελν βήκα κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ θαηαινίπσλ είλαη ε εθηίκεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ α θαη β ηνπ ππνδείγκαηνο, πνπ πξνθχπηεη κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αθφινπζεο ζρέζεο: 

                             
2

, 1 1

min ( )t

n n

t t
a t t

SS Y a X
                                   (1.5) 

Θέηνληαο ηηο πξψηεο κεξηθέο παξαγψγνπο ηεο ζπλάξηεζεο SS σο πξνο θαη ίζεο κε 

κεδέλ, πξνθχπηνπλ νη ζρέζεηο: 

                                               
Y X

                                                           (1.6) 

θαη 
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1 1 1

2 2

1 1

( )( )

( )

t

t

n n n

t t t
t t t

n n

t
t t

n X Y X Y

n X X
                                           (1.7) 

Όπνπ είλαη νη δεηγκαηηθνί κέζνη φξνη ησλ κεηαβιεηψλ Τ θαη Υ αληίζηνηρα θαη 

νξίδνληαη σο: 

                                 
1

1 n

t
t

Y Y
n       θαη    

1

1 n

t
tn

X X
                                (1.8) 

 

Πρόβλευη 

 

Σν εθηηκεζέλ γξακκηθφ ππφδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηελ πξφβιεςε 

ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ γηα δεδνκέλεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο Υ θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν. Έζησ φηη δχλαηαη δηαζέζηκε κηα λέα 

επηπξφζζεηε παξαηήξεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο Υ, ζηνλ ρξφλν t=n+1, ηελ 

νπνία γηα ινγνχο επθνιίαο ζπκβνιίδεηαη σο 
0X . Αλ αληηθαηαζηαζεί ε ηηκή απηή ζην 

εθηηκεζέλ ππφδεηγκα ηεο ζρέζεο (1.3), ε αληίζηνηρε ηηκή 0Y  ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο Υ πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

                                                
0 0

Y X                                                         

(1.9) 
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Ζ ηηκή ηεο 0Y  δειψλεη ηελ πηζαλή ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ αλακέλεηαη 

λα εκθαληζηεί θαη θαλεξψλεη ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε 

βάζε ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα. Ωζηφζν ππάξρεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ 

πξφβιεςε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο Τ0 ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ηηκή Υ0 ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, παξά ζηελ πξφβιεςε ηεο εθηηκεζείζαο 

ηηκήο 0Y . Γηαηί ηνλ ιφγν ππνινγίδεηαη παξαθάησ ην 100(1-α)% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηηκή σο εμήο: 

                       0 0 0 0 02, /2 2, /2
( ) ( )

n n
t tY se Y Y Y se Y                            (1.10) 

Όπνπ ε δηαθχκαλζε ηεο Τ0 ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

                        

2
2 0

0
2

1

( )1
( ) 1

( )
n

i
i

X X
Var Y s

n
X X

                                     (1.11) 

Καη                                      0 0
( ) ( )se Y Var Y                                                  (1.12) 

Σν εχξνο ηηκψλ, φληνο ηνπ νπνίνπ αλακέλεηε λα βξεζεί ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ζπγθεθξηκέλε πηζαλφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

παξαπάλσ δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο πξφβιεςεο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηηκή Τ0 ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Μάιηζηα φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο ζρέζεηο (1.10) θαη 

(1.11), φζν πην κηθξή είλαη ε ηηκή ηεο δηαθχκαλζεο ηεο πξφβιεςεο, ηφζν πην κηθξφ 

γίλεηαη ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηεο πξφβιεςεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην παξαπάλσ 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηεο ηηκέο ηεο 

πξφβιεςεο. 
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1.3.2  ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 

Σν απιφ γξακκηθφ κνληέιν πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηαa 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ, φηαλ ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο εμαξηάηαη απφ κηα θαη κφλν αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ. Όκσο, θαηά 

ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλφκελσλ είλαη εχινγν ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή λα εμαξηάηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

(multiple linear regression), ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο Τ. Απηφ γίλεηαη γηα λα ηαπηνπνηεζεί θαιπηέξα ην κνληέιν ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη γηα λα απνθηεζνχλ ζηελ ζπλερεία πην 

αθξηβείο πξνβιέςεηο ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηεο. 

 

Καθοριζμός ηοσ σποδείγμαηος  

 

Έηζη ,αλ ππνηεζεί φηη ππάξρνπλ k, k>1, αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δειαδή νη 

Υ1,Υ2,…,Υk, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ. Σν πνιιαπιφ γξακκηθφ κνληέιν δίλεηαη ηφηε, γηα 

t=1,2,…,n, απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 
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0 1 1 2 2
...t tt t k kt

Y                             (1.13) 

Όπνπ ε είλαη ην ηπραίν ζθάικα ηνπ ππνδείγκαηνο. Όπσο θαη ζην απιφ γξακκηθφ 

κνληέιν, νη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο εθθξάδνπλ φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο 

πνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζην κνληέιν. 

 

Σν ππφδεηγκα ηεο ζρέζεο (1.13) δειψλεη ηε ζεσξεηηθή πιεζπζκηαθή ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ θαη ησλ k αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

θαη νλνκάδεηαη πνιιαπιφ γξακκηθφ κνληέιν (multiple linear regression model). Οη 

ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο β0,β1,β2,…,βk είλαη νη (k+1) άγλσζηνη πιεζπζκηαθνί 

παξάκεηξνη, ηηο ηηκέο ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε βάζε ηηο 

δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ. χκθσλα κε ην ππφδεηγκα απηφ, νη ηηκέο 

Τ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ πξνζδηνξίδνληαη απφ έλα ζπζηεκαηηθφ κέξνο, ην 

(β0 + β1 Υ1t + β2 Υ2t  +  … + βk Υkt + εt) θαη απφ έλα ηπραίν κέξνο, πνπ δίλεηαη απφ ηηο 

ηηκέο ε ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο, φπσο αλάινγα ηζρχεη θαη ζην απιφ γξακκηθφ 

ππφδεηγκα.  

 

Εκηίμηζη ηοσ σποδείγμαηος 

 

Σν ππφδεηγκα ηεο ζρέζεο (1.13) δειψλεη ηελ ζεσξεηηθή πιεζπζκηαθή ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο Τ θαη ησλ k αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Οη 

ζπληειεζηέο φκσο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη άγλσζηνη πιεζπζκηαθνί παξάκεηξνη, ηηο 

ηηκέο ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο 
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ησλ κεηαβιεηψλ ελφο δείγκαηνο. Αλ 0 1, ,..., k  είλαη νη εθηηκεηέο ησλ ζπληειεζηψλ 

0 1, ,..., k
 αληίζηνηρα, ηφηε ε εθηηκεζείζα κνξθή ηνπ πνιιαπινχ γξακκηθνχ 

ππνδείγκαηνο, γηα t=1,2,…,n, δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

                              
0 1 1 2 2

...t t t k kt
Y X X                             (1.13) 

Όπνπ tY  είλαη νη εθηηκεζείζεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Σν ππφδεηγκα 

(1.13) εθθξάδεη ηελ δεηγκαηηθή γξακκηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο 

Τ θαη ησλ k  αλεμάξηεησλ θαβαιέησλ. Οη ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ, φπσο θαη ζην απιφ 

γξακκηθφ ππφδεηγκα, ζεσξνχληαη εθηηκήζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο θαη 

νξίδνληαη γηα t=1,2,…,n, σο: 

                                                       t t tY Y                                                      

(1.14)   

Σν επφκελν βήκα κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ θαηαινίπσλ είλαη ε εθηίκεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ α θαη β ηνπ ππνδείγκαηνο, πνπ πξνθχπηεη κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αθφινπζεο ζρέζεο: 

                
2

0 1

2
0 1 1

, ,..., 1 1

min ( ... )
k

n n

t t t k kt
t t

SS Y X
         (1.15) 

Απφ ηηο ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεσο, δειαδή ιακβάλνληαο ηηο πξψηεο κεξηθέο 

παξαγψγνπο ηεο (1.15) σο πξνο ηνπ εθηηκεηέο 0 1, ,..., k θαη ζέηνληαο απηέο ίζεο κε 

κεδέλ, πξνθχπηεη έλα ζχζηεκα (k+1) εμηζψζεσλ κε (k+1) άγλσζηνπο, νη ιχζεηο ησλ 

νπνίσλ δίλνπλ ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο. Δπίζεο, 

απνδεηθλχεηαη φηη ηθαλνπνηνχληαη θαη νη ζπλζήθεο δεχηεξεο ηάμεσο θαη θαηά 
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ζπλέπεηα νη ηηκέο ησλ εθηηκεηψλ ειαρηζηνπνηνχλ ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

ηηκψλ ησλ θαηαινίπσλ. 

Πρόβλευη 

 

Ζ δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πξνυπνζέηεη έλα 

ζσζηφ εθηηκεζέλ ππφδεηγκα. Ζ δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ επηηπγράλεηαη θαηά αλάινγν 

ηξφπν, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζην απιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα. Πην εηδηθά, γηα θάζε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνπ ππνδείγκαηνο, είλαη αλαγθαία κηα λέα επηπξφζζεηε ηηκή 

ψζηε λα δηακνξθσζνχλ νη πξνβιέςεηο. Οη λέεο απηέο ηηκέο αλαθέξνληαη ζηελ (n+1) 

παξαηήξεζε ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ Υ1,Υ2,…,Υk θαη γηα ιφγνπο επθνιίαο 

ζπκβνιίδνληαη κε Υ10,Υ20,…,Υk0, αληί γηα Υ1,n+1,Υ2,n+1,…,Υk,n+1 αληίζηνηρα. Έηζη, ε 

πξφβιεςε ηεο εθηηκεζείζαο ηηκήο 0Y  ππνινγίδεηαη κε βάζε ην εθηηκεζέλ πνιιαπιφ 

γξακκηθφ ππφδεηγκα (1.13) σο εμήο:  

                                
0 0 1 10 2 20 0

...
k k

Y X X                         (1.16) 

Ζ ηηκή 0Y  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 100(1-α)% δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο Τ0 ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

                              0 0 0 0 01, /2 1, /2
( ) ( )

n k n k
t tY se Y Y Y se Y               (1.17) 

Δλψ ε ηηκή ηνπ se(Τ0) ππνινγίδεηαη απφ έλα πνιχπινθν ηχπν θαη δίλεηαη απφ ηα 

ππνινγηζηηθά παθέηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. 
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1.4  ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΧΝ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ (time series analysis) ζεσξείηαη ζαλ ην πην  

δηαδεδνκέλν  είδνο  πνζνηηθνχ  κνληέινπ  πξφβιεςεο. Δθαξκφδεηαη  φηαλ ππάξρνπλ  

ηζηνξηθά  δεδνκέλα  γηα  ηελ  ηηκή ηνπ ππφ πξφβιεςε κεγέζνπο ζε  πξνεγνχκελεο  θαη 

ζηαζεξέο  ρξνληθέο  πεξηφδνπο (π.ρ. έηε,  ηξίκελα,  κήλεο  θ.ιπ.).  Βαζίδεηαη  ζηελ 

ινγηθή φηη  ε  κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ κεγέζνπο πνπ εμεηάδεηαη αθνινπζεί  έλα  

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθά επαλαιακβαλφκελν  πξφηππν  ην νπνίν παξακέλεη  ζηαζεξφ. Ζ 

πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηηο  ηξεηο θαηεγνξίεο κεζφδσλ πξνβιέςεσλ πνπ 

αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

 

1.4.1  ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΞΟΜΑΛΤΝΖ 

 

H κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο πνπ έρεη σο ηειηθφ ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ γηα ηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ έλα ζχλνιν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Τπάξρνπλ φκσο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ή δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νη παξαηεξήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο δελ ελδείθλπηαη γηα ηε δηακφξθσζε 

πξνβιέςεσλ κηαο κεηαβιεηήο. 
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Ζ δπζθνιία ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο λα εθαξκνζηεί ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

έθαλε αλαγθαία ηελ αλάπηπμε άιισλ κεζφδσλ πξφβιεςεο, φπσο νη πιένλ γλψζηεο 

κέζνδνη εμνκάιπλζεο πνπ είλαη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη νη κειινληηθέο 

ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ρξνλνζεηξέο. Οη ηερληθέο απηέο νλνκάδνληαη κέζνδνη εμνκάιπλζεο, δηφηη ε 

δεκηνπξγία ησλ πξνβιέςεσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμνκάιπλζε ηεο δηαρξνληθήο 

εμέιημεο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηξφπνπ 

ζπκπεξηθνξάο ηεο. 

 

Οη κέζνδνη εμνκάιπλζεο εθαξκφδνληαη γηα κεηαβιεηέο, ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ 

πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ρξνλνζεηξέο, δειαδή απφ παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ίζσλ δηαδνρηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ελψ ν αξηζκφο 

ησλ δηαζέζηκσλ παξαηεξήζεσλ ηεο κεηαβιεηήο δελ εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεζφδσλ εμνκάιπλζεο. 

 

Γπν  ζηάδηα ραξαθηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ πξνβιέςεσλ γηα κηα 

κεηαβιεηή, φπσο θαη ζηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, ην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ησλ πξνβιέςεσλ. ην πξψην ζηάδην, αλαγλσξίδεηαη θαη 

θαηά ζπλέπεηα πξνζδηνξίδεηαη ν πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ 

ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο, έρνληαο δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα ηεο ρξνλνζεηξάο. Αθνχ 

επηηεπρηεί απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη  ε απνθηεζείζα πιεξνθφξεζε, ζην δεχηεξν ζηάδην 

γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο. Ζ δηαδηθαζία απηή 
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βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη δελ αλακέλνληαη λα ππάξμνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ηηκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο, ψζηε ε πιεξνθφξεζε 

πνπ απνθηήζεθε ζην πξψην ζηάδην λα ηζρχεη θαη ζην δεχηεξν γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

πξνβιέςεσλ. 

 

1.4.1.1  ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΔΘΟΓΧΝ ΠΡΟΛΔΦΖ 

 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ κεζφδσλ πξνβιέςεσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ βαζίδνληαη ζην πφζν καθξηά ή θνληά είλαη νη 

πξνβιεπφκελεο ηηκέο απφ ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο. Όζν πην 

κηθξέο είλαη νη απνθιίζεηο απηέο, ηφζν πην θαιή ζεσξείηαη φηη είλαη ε κέζνδνο 

πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, δεδνκέλνπ φηη είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη κε 

ζρεηηθά κεγάιε αθξίβεηα ηηο ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο. Αλακθηζβήηεηα, ε αμηνπηζηία 

ησλ πξνβιέςεσλ εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε κέζνδν πξφβιεςεο, αιιά θαη απφ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζεζίκσλ παξαηεξήζεσλ ηεο κεηαβιεηήο. 

 

Καζέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ ζπλερεία, νξίδεηαη απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαξηεζηαθή ζρέζε ησλ ζθαικάησλ ηεο πξφβιεςεο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο κεζφδνπ πξφβιεςεο, αιιά θαη γηα 

ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο κεηαμχ δπν ή πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ 

πξφβιεςεο. 
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ΜΕΗ ΣΤΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΗ 

 

Έλα πνιχ απιφ θαη εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ θξηηήξην είλαη ε κέζε απφιπηε απφθιηζε 

MAD (Mean Absolute Deviation), ην νπνίν νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ απνιπηψλ 

ηηκψλ ηνπ ζθάικαηνο ηεο πξφβιεςεο δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηφδσλ n, 

ζηηο νπνίεο έγηλαλ πξνβιέςεηο, δειαδή:                              

                                         
1 1

1 1n n

t t t
t t

MAD Y Y e
n n

                               (1.18) 

Σν MAD ππνινγίδεη ηε κέζε ηηκή ησλ απνιχησλ απνθιίζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο απφ ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο θαη εθφζνλ ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη απφιπηεο ηηκέο ησλ ζθαικάησλ θαη φρη νη 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπο, εξκελεχεηαη ζρεηηθά εχθνια. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην MAD 

είλαη αλεμάξηεην απφ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ ζθάικαηνο. 

 

ΜΕΟ ΦΑΛΜΑ ΣΑΣΡΑΓΩΝΟΤ 

 

Έλα άιιν θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξάμε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

κεζφδσλ πξνβιέςεσλ είλαη ην κέζν ζθάικα ηεηξαγψλνπ MSE (Mean Squared Error), 

ην νπνίν νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ δηαηξνχκελν κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πξνφδσλ n, ζηηο νπνίεο έγηλαλ πξνβιέςεηο, δειαδή: 
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                                     2 2

1 1

)
1 1

( t t

n n

t
t t

Y YMSE e
n n

                                (1.19) 

Σν MSE είλαη έλα κέηξν ηεο δηαζπνξά ηεο θαηαλνκήο ησλ ζθαικάησλ πξφβιεςεο, 

ππνινγίδεη δειαδή ηε κέζε ηηκή ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ απνθιίζεσλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο απφ ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο, έρεη ην 

κεηνλέθηεκα φκσο φηη κεγεζχλεη κεγάιεο απνθιίζεηο επεηδή πςψλεη ην ζθάικα ζην 

ηεηξάγσλν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, επεηδή ε εξκελεία ηνπ MSE είλαη δπζλφεηε θαη 

εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ επηζπκείηαη πνιιέο κηθξέο απνθιίζεηο έλαληη κηαο πνιχ 

κεγάιεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεηηθή ηηκή ηεο ηεηξαγσληθήο ηνπ ξίδαο, ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη απφιπηεο ηηκέο ησλ ζθαικάησλ 

θαη φρη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπο θαη νλνκάδεηαη ηεηξαγσληθή ξίδα κέζνπ ζθάικαηνο 

ηεηξαγψλνπ RMSE (Root Mean Squared Error), ε νπνία δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

                                  

2

1

1 n

t
t

RMSE MSE e
n

                                        (1.20) 

 

1.4.1.2  ΑΠΛΟ ΚΗΝΖΣΟ ΜΔΟ 

 

Ζ κέζνδνο ηνπ απινχ θηλεηνχ κέζνπ (simple moving average) είλαη κηα πνιχ απιή 

κέζνδνο πξνβιέςεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε ηεο ηηκήο ηνπ αξηζκεηηθνχ κέζνπ 

φξνπ ησλ m πιένλ πξφζθαησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ρξνλνζεηξάο. Καη απηφ γηαηί νη 

πιένλ πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο ηεο ρξνλνζεηξάο ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν 

αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηελ δεκηνπξγία πξνιήςεσλ απφ φηη νη πην απνκαθξπζκέλεο 

ζην  παξειζφλ. Δπεηδή ε ηηκή ηνπ  κέζνπ φξνπ απηφο δελ είλαη ζηαζεξή, αιιά 
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αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά πνχ κηα λέα παξαηήξεζε ηεο ρξνλνζεηξάο γίλεηαη 

δηαζέζηκε, απηφο νλνκάδεηαη νλνκάδεηαη θηλεηφο. 

 

Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο κηαο  ρξνλνζεηξάο Τt, γηα t=1,2,…,n, δεκηνπξγνχληαη κε 

ηε κέζνδν ηνπ απινχ θηλεηνχ κέζνπ σο εμήο: 

                             1 11 1 1
1

( ... )
1 1

t t t m

m

t t t j
j

Y Y YY M Y
m m

           

(1.21) 

Όπνπ 1tY  είλαη ε πξφβιεςε γηα ηελ πεξίνδν (t+1) θαη m ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ κέζνπ φξνπ. Ζ πξφβιεςε 

ζπκβνιίδεηαη επίζεο θαη κε 1t
M  γηα λα δειψζεη ηε κέζνδν ηνπ απινχ θηλεηνχ 

κέζνπ πνπ εθαξκφζηεθε. 

 

Ζ γλψζε ηεο ηηκήο ηνπ m είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ απηήο. Αλ ε ηηκή ηνπ m είλαη γλσζηή, ηφηε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ζρέζε 

(1.7) γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο πξφβιεςεο ηεο πεξηφδνπ (t+1). Ζ πξφβιεςε πνπ 

πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ησλ m πην 

πξφζθαησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ρξνλνζεηξάο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε κέζνδνο 

νλνκάδεηαη θαη απιφο θηλεηφο κέζνο m-πεξηφδσλ.  πλήζσο, επεηδή ε ηηκή ηνπ  m δελ 

είλαη πάληα πξνθαζνξηζκέλε, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ηηκή ηνπ m εθαξκφδεηαη ε 

κέζνδνο ηνπ απινχ θηλεηνχ κέζνπ ζηε ρξνλνζεηξά γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ m θαη 

επηιέγεηαη εθείλε ε ηηκή ηνπ m πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ MSE ή 

θάπνηνπ άιινπ θξηηεξίνπ. 
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1.4.1.3  ΑΠΛΖ ΔΚΘΔΣΗΚΖ ΔΞΟΜΑΛΤΝΖ 

 

Ζ κέζνδνο ηνπ απινχ θηλεηνχ κέζνπ m-πεξηφδσλ δίλεη ίζε βαξχηεηα ζε θάζε 

παξαηήξεζε, αλεμάξηεηα απφ ην πνζφ θνληά ή καθξηά βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνβιεπφκελε πεξίνδν. Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ θαη λα δίλεηαη δηαθνξεηηθή 

βαξχηεηα ζε θάζε παξαηήξεζε εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο απιήο εθζεηηθήο 

εμνκάιπλζεο (simple exponential smoothing), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξνβιέςεηο 

δεκηνπξγνχληαη κε βάζε θάπνην ζηαζκηθφ κέζν φξν. πγθεθξηκέλα δίλεηαη 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο πην πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο απφ ηη δίλεηαη ζηηο πην 

απνκαθξπζκέλεο. 

 

Οη πξνβιέςεηο ηεο ρξνλνζεηξάο κε βάζε ηεο απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε 

δεκηνπξγνχληαη σο εμήο: 

                         2
1 21 (1 ) (1 ) ...t t tt Y Y a a YY                       (1.22) 

Όπνπ ε παξάκεηξνο α νλνκάδεηαη ζηαζεξά εμνκάιπλζεο (smoothing constant) θαη 

ιακβάλεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε (1.8) ε πξφβιεςε 

πξνθχπηεη σο έλαο ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ρξνλνζεηξάο, αθνχ 

ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ζρέζεο (1.8) είλαη ίζν κε ηελ κνλάδα. 
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Δπίζεο ε ζρέζε (1.8) θαλεξψλεη φηη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

κεηαμχ ηεο πξφβιεςεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο ρξνλνζεηξάο, ε βαξχηεηα πνπ 

δίλεηαη ζε θάζε παξαηήξεζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ κεηψλεηαη 

εθζεηηθά, θάζε θνξά θαηά ηνλ φξν (1-α). Καηά ζπλέπεηα, φζν πην κεγάιε είλαη ε ηηκή 

ηεο παξακέηξνπ α, ηφζν κεγαιχηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο πην πξφζθαηεο 

παξαηεξήζεηο θαη πνιχ κηθξή έσο κεδακηλή ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ t, ηφζν πην γξήγνξα ε ηηκή ηνπ φξνπ (1-α) 

ηείλεη ζην κεδέλ. Αληίζεηα, φζν πην κηθξή είλαη ε ηηκή ηνπ α, ηφζν πην πνιιέο 

παξαηεξήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ, δεδνκέλνπ 

φηη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο ζρέζεο (1.8) δελ κεδελίδνληαη γξήγνξα. Με βάζε 

ηε ζρέζε (1.8) ε πξφβιεςε tY  ηεο ρξνλνζεηξάο ηελ πεξίνδν t, πνπ γίλνληαη ζηελ 

αξρή ηεο πεξηφδνπ απηήο, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

                      2
1 2 3

(1 ) (1 ) ...
t t tt Y Y a a YY                         (1.23) 

Πνιιαπιαζηάδνληαο θαη ηα δπν κειή ηεο ζρέζεο (1.9) κε (1-α) θαη αθαηξψληαο ηελ 

ζηελ ζπλερεία απφ ηε ζρέζε (1.8), πξνθχπηεη ε αθφινπζε ζρέζε: 

                                                 1 (1 )t t tYY Y                                       (1.24) 

Ζ ζρέζε απηή είλαη ε καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο κεζφδνπ ηεο απιήο εθζεηηθήο 

εμνκάιπλζεο θαη νξίδεηαη, γηα t=2,3,…,n κε αξρηθή ζπλζήθε 
2 1

Y Y . χκθσλα κε 

ηελ ζρέζε (1.10), ε πξφβιεςε 1tY  ηεο πεξηφδνπ (t+1) ππνινγίδεηαη σο έλαο 

ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο tY  θαη ηεο πξνβιεπφκελεο ηηκήο tY  

ηεο πεξηφδνπ t κε βαξχηεηα α θαη (1-α) αληίζηνηρα. 
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1.4.2 ΓΗΑΠΑΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΧΝ 

 

Ζ δηάζπαζε ρξνλνζεηξψλ είλαη κηα δηαθνξεηηθή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ 

δεκηνπξγίαο ησλ ηηκψλ κηαο ρξνλνζεηξάο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο δηάζπαζεο ησλ 

ρξνλνκέηξσλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεραληζκνχ εθείλνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη νη ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο. Όηαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξνλνζεηξάο αλαγλσξηζηνχλ κε επηηπρία, ηφηε ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ζρεκαηηζηνχλ θαιχηεξεο πξνβιέςεηο γηα ηηο αλακελφκελεο 

κειινληηθέο ηηκέο ηεο εμεηαδφκελεο ρξνλνζεηξάο, ζεσξψληαο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά δελ ζα κεηαβιεζνχλ ζην άκεζν κέιινλ. 

 

σνθεηικά ζηοιτεία τρονοζειρών  

 

Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε κηαο ρξνλνζεηξάο έρεη ζεκείν εθθίλεζεο ηελ επηζθφπεζε ηεο 

γξαθηθήο ηεο παξάζηαζεο (κε νξηδφληην άμνλα ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ). Σα βαζηθά 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε είλαη ε ηάζε, ε 

θπθιηθφηεηα, ε επνρηθφηεηα θαη νη αζπλέρεηεο (ή αιιηψο κε-θαλνληθφηεηα). 

 

Ζ θπθιηθφηεηα εκθαλίδεηαη θαηά πεξηφδνπο θαη αληηπξνζσπεχεη ηηο κεηαβνιέο 

(αλνδηθέο ή πησηηθέο) ιφγσ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ (γλσζηέο κε ηελ 

νλνκαζία επηρεηξεκαηηθφο θχθινο). Οη πεξίνδνη απηνί είλαη ζπλήζσο κεηαβαιιφκελνη 

θαη έρνπλ κήθνο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξν  ηνπ  έηνπο.  Οη γξαθηθέο 
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παξαζηάζεηο ησλ ρξνλνζεηξψλ απνηεινχληαη απφ κηα θπκαηνεηδήο γξακκή πνπ 

θηλείηαη κεηαμχ ελφο αλψηαηνπ θαη ελφο θαηψηαηνπ νξίνπ.   

 

Ζ επνρηθφηεηα αληηπξνζσπεχεη εθείλεο ηηο πεξηνδηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ έρνπλ 

ζηαζεξφ κήθνο,  κηθξφηεξν ηνπ  ελφο  έηνπο. Ζ  δηαθχκαλζε  απηή επαλαιακβάλνληαη 

ρξνληθά κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν επνκέλσο είλαη θαη άκεζα  θαηαλνεηή  θαη 

πξνβιέςηκε. Έηζη κε ηελ κέηξεζε θαη ηελ απνκφλσζε απηήο ηεο επνρηαθήο 

δηαθχκαλζεο ιακβάλνληαη ηα απνεπνρηθνπνηεκέλα δεδνκέλα. Δπνκέλσο  ε  δηαθνξά  

ηεο επνρηθφηεηαο απφ ηελ θπθιηθφηεηα είλαη φηη ε κελ επνρηθφηεηα  επαλαιακβάλεηαη  

ζε  ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα φπσο ρξφλνο, κήλαο, εβδνκάδα, ε δε θπθιηθφηεηα  

έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα πνπ δηαθέξεη απφ θχθιν ζε θχθιν.  

 

Ζ γεληθή  εηθφλα  ηεο  ρξνλνζεηξάο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ παξάγνληα ηεο ηάζεο 

ε νπνία κπνξεί  λα  είλαη αλνδηθή, πησηηθή ή ζηαζεξή θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ 

κία καθξνπξφζεζκε κεηαβνιή ηνπ  κέζνπ  φξνπ  ησλ  ηηκψλ  ηεο  ρξνλνζεηξάο.  

πρλά  ε  ηάζε  πξνζνκνηάδεηαη  θαηά πξνζέγγηζε κε κηα  επζεία γξακκή ή κηα  

εθζεηηθή θακπχιε, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη άιιεο νηθνγέλεηεο θακππιψλ.   

 

Γηα λα εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην αλ κηα ρξνλνζεηξά παξνπζηάδεη ή 

φρη ηάζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο δηαζέζηκνο ηθαλφο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ θαζψο 

θαη λα κηα θαιή εθηίκεζε ηνπ θαηάιιειν κήθνο πεξηφδνπ ζην νπνίν ζα αλαδεηεζεί ε 

χπαξμε  ηάζεο. Απηφ  γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο εάλ κηα ρξνλνζεηξά παξνπζηάδεη 

θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο  αλά θάπνην  ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ 

παξαηεξήζεσλ είλαη  κηθξφηεξν  απφ  απηφλ  ηνλ  αξηζκφ, λα  εθιεθζεί σο ηάζε ε 
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ππάξρνπζα θπθιηθφηεηα ηεο ρξνλνζεηξάο θαη λα νδεγεζεί θαλείο έηζη ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

Σέινο ππάξρεη πάληα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζπληζηψζα ηεο ηπραηφηεηαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζαλ ζθάικα. Δίλαη ε ιεγφκελε κε-θαλνληθφηεηα. Σν ζθάικα  απηφ 

ππνινγίδεηαη ζαλ ε  δηαθνξά  αλάκεζα ζηε ζπλδπαζκέλε  επίδξαζε  ησλ ηξηψλ 

ζπληζησζψλ  ηνπ  πξνηχπνπ (ηάζε, θπθιηθφηεηα θαη επνρηθφηεηα) θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ.   

 

ηελ αλάιπζε πνπ ζα γίλεη παξαθάησ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζνη 

ζπκβνιηζκνί: 

Τt = Πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο 

                                       Σt = Σάζε 

                                       St = Δπνρηθφηεηα 

                                       Ct = Κπθιηθφηεηα 

                                        It = Με-θαλνληθφηεηα 

γηα t=1,2,…,n. 

Ζ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε θάπνην καζεκαηηθφ ππφδεηγκα 

πνπ θαλεξψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παξαηεξήζεηο ηεο ρξνλνζεηξάο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ζπλζεηηθά ηεο ζηνηρεία. Σα ππνδείγκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ην πξνζζεηηθφ θαη ην πνιιαπιαζηαζηηθφ. 
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ην πξνζζεηηθφ ππφδεηγκα αζξνίδνληαη ηα ηέζζεξα ζπλζεηηθά ζηνηρεία ηεο 

ρξνλνζεηξάο κε απνηέιεζκα ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο γηα θάζε πεξίνδν. 

Ζ αθφινπζε ζρέζε πεξηγξάθεη απηφ ην ππφδεηγκα: 

                                             Τt= Σt+ St+ Ct+ It                                                     (1.25) 

Αληίζεηα , ζην πνιιαπιαζηαζηηθφ ππφδεηγκα νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην γηλφκελν ησλ ηεζζάξσλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο, δειαδή 

σο αθνινχζσο: 

                                              Τt= Σt St Ct It                                                            (1.26) 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην πξνζζεηηθφ ππφδεηγκα φια ηα ζπλζεηηθά ζηνηρεία ηεο 

ρξνλνζεηξάο είλαη εθθξαζκέλα ζηελ ίδηα κνλάδα κέηξεζεο κε εθείλε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηεο ρξνλνζεηξάο. Αληίζεηα ζην πνιιαπιαζηαζηηθφ ππφδεηγκα κφλν ε 

ηάζε είλαη εθθξαζκέλε ζηελ ηδία κνλάδα κέηξεζεο κε εθείλε ηεο ρξνλνζεηξάο Τt, 

ελψ ηα ππφινηπα ζηνηρεία είλαη δείθηεο αλεμάξηεηνη απφ κνλάδεο κέηξεζεο. 

 

Δημιοσργία προβλέυεφν 

 

Ζ δηάζπαζε ησλ ρξνλνζεηξψλ αθνξά ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ ζπλζέηνπλ, 

δειαδή ηελ ηάζε, ηελ επνρηθφηεηα, ηελ θπθιηθφηεηα θαη ηελ κε-θαλνληθφηεηα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα θαλεξσζεί ε επηξξνή ηνπ θάζε ζπλζεηηθνχ ζηνηρείνπ 

ζηηο ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο είλαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αλαγλψξηζε ηνπ ηξφπνπ 

δεκηνπξγίαο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ρξνλνζεηξάο πνπ κειεηάηαη. Με ηελ ππφζεζε φηη 
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νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζην παξειζφλ πξνεθηείλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζην κέιινλ, 

ζα εμεηαζηεί παξαθάησ ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο πξνβιέςεσλ. 

 

Δπεηδή είλαη ζεκαληηθή ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ρξνλνζεηξάο, θάζε ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηά γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο. Δηδηθφηεξα, ε πξφβιεςε 

t hY  ηεο h κειινληηθήο πεξηφδνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην πνιιαπιαζηαζηηθφ 

ππφδεηγκα (1.26) σο εμήο: 

                                        t h t h t h t h t h
Y T S C I                                            (1.27) 

Δπηπιένλ, επεηδή ε κε-θαλνληθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηπραίνπο θαη απξφζκελνπο 

παξάγνληεο, ε ζπκβνιή ηεο κε θαλνληθφηεηαο γηα ηελ h κειινληηθή πεξίνδνη, δειαδή 

ηηκή ηνπ 
t h

I  δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί. Δπνκέλσο, ε κε-θαλνληθφηεηα δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ δηακφξθσζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη ε ηηκή ηνπ 
t h

I  ηίζεηαη ίζε 

κε ηελ κνλάδα, δειαδή:  

                                                         1
t h

I                                                           (1.28) 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο θπθιηθφηεηαο, αλ θαη είλαη δπλαηή ε αλάιπζε ηεο κε βάζε ηηο 

δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο ηεο ρξνλνζεηξάο, είλαη δχζθνιν φκσο λα πξνζδηνξηζηεί κε 

αθξίβεηα ην κέγεζνο αιιά θαη ε θαηεχζπλζε ηεο γηα ηελ h κειινληηθή πεξίνδν, 

δειαδή λα θαζνξηζηεί ηελ ηηκή ηνπ t h
C  . Δπνκέλσο ε ηηκή ηνπ αθήλεηαη ζηελ θξίζε 

ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο κπνξεί λα ζέζεη ηελ ηηκή ηνπ ίζε κε ηελ  κνλάδα ζε 
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πεξίπησζε πνπ είλαη θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο είλαη κηθξέο θαη επνκέλσο λα ην 

απνθιείζεη απφ ηελ δηακφξθσζε πξνβιέςεσλ. 

 

1.5  ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

 

ην παξψλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ νη θπξηφηεξεο κέζνδνη πξνβιέςεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα θαη αθνξνχλ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, κηα κέζνδνο 

πξφβιεςεο πνπ απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεηαβιεηψλ θαη ζηελ δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ κε βάζε ηηο πνζνηηθέο 

απηέο ζρέζεηο θαη ηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, ε νπνία αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε 

ηελ δηεξεχλεζε ηεο δηαρξνληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο, νη 

παξαηεξήζεηο ηεο νπνίαο πξνέξρνληαη απφ ρξνλνζεηξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κε 

εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ έθαλε αλαγθαία ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ θαη απηφ γηαηί απηέο νη ηερληθέο πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

κειινληηθέο ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο πξνέξρνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ρξνλνζεηξέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΣΔΥΝΖΣΑ ΝΔΤΡΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ 

 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Απφ  ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία ησλ Rumelhart, McClelland θαη ηελ εξεπλεηηθή νκάδα 

PDP (1986), ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα (ΣΝΓ) έρνπλ ηξαβήμεη ηεξάζηην 

ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ θαηαδεδεηγκέλσλ επηηπρψλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε 

πξνηχπσλ, ζηελ επεμεξγαζία εηθφλαο, ζηελ αλάιπζε εγγξάθσλ, ζε ζέκαηα 

κεραληθήο, ζηελ κνληεινπνίεζε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ζηελ θαηαζθεπαζηηθή, 

ζηελ βηνταηξηθή, ζηελ βειηηζηνπνίεζε θαη άιια. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη ππάξμεη 

κηα επξεία απνδνρή ησλ ΣΝΓ σο εξγαιείν γηα πνιιά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή, νη θπξίαξρεο πεξηνρέο εθαξκνγψλ είλαη (1) 

ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο πξνβιέςεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηε δηαηίκεζε 

παξάγσγσλ ηίηισλ, (2) ζηε κειινληηθή εθηίκεζε ηηκψλ, (3) ζηε πξφβιεςε 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, (4) ζηε πξφβιεςε πηψρεπζεο εηαηξίαο, (5) ζηελ 

αλίρλεπζε απάηεο θαη άιια. Αξθεηφ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζε ΣΝΓ είλαη 
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επίζεο δηαζέζηκν ζήκεξα πξνζθέξνληαο  ιχζεηο ζε έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

 

Αλ θαη αλαπηχρζεθαλ ζαλ κνληέιν κίκεζεο ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο ζε κεραλή, 

ηα λεπξσληθά δίθηπα έρνπλ εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα εθκάζεζεο ηεο ζρέζεο 

ραξηνγξάθεζεο κεηαμχ εηζφδνπ-εμφδνπ απφ έλα δεδνκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ ρσξίο 

νπνηαδήπνηε γλψζε ή ππφζεζε γηα ηε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ. Απηή ε 

ηθαλφηεηα ηεο εθκάζεζεο απφ ηα ζηνηρεία ρσξίο θάπνηα a priori γλψζε θαζηζηά ηα 

λεπξσληθά δίθηπα ηδηαίηεξα θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ηαμηλφκεζεο θαη παιηλδξφκεζεο 

ζε πξαθηηθέο ζπλζήθεο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο 

εθαξκνγέο, ε ηαμηλφκεζε θαη ε παιηλδξφκεζε απνηεινχλ αλαπφζπαζηα εξγαιεία 

αλάιπζεο. Σα λεπξσληθά δίθηπα είλαη επίζεο εγγελψο κε-γξακκηθά πνπ ηα θαζηζηά 

πξαθηηθφηεξα θαη πην αθξηβή ζηε κνληεινπνίεζε ζχλζεησλ δεδνκέλσλ πξνηχπσλ  ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηηο πεξηζζφηεξεο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πνπ είλαη γξακκηθέο. ηα 

πνιπάξηζκα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο, νη εθαξκνγέο ησλ ΣΝΓ έρνπλ αλαθεξζεί 

γηα λα μεπεξάζνπλ ηνπο ζηαηηζηηθνχο ηαμηλνκεηέο ή ηηο ηερληθέο πνιχ (multiple) - 

παιηλδξφκεζεο ζε εξγαζίεο ηαμηλφκεζεο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Λφγσ ηεο 

δπλαηφηεηάο ηνπο λα γεληθεχνπλε θαιά ζε απαξαηήξεηα ζηνηρεία είλαη επίζεο 

θαηάιιεια λα αληηκεησπίζνπλ ειιεηπή ή θαη ζνξπβψδε δεδνκέλα. Σα λεπξσληθά 

δίθηπα έρνπλ ζπλδπαζηεί επίζεο κε άιιεο ηερληθέο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

δπλάκεηο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν ηερληθψλ. 

 

Ο αξρηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηαζηεί κηα επηζθφπεζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ Σερλεηψλ 
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Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ (artificial neural network), θαζψο θαη  ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κνληέισλ ησλ 

λεπξσληθψλ  δηθηχσλ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα λεπξσληθά δίθηπα έρνπλ πνιχ ρξήζηκε 

ζπλεηζθνξά ζηελ επίιπζε ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο. Δπνκέλσο, έλαο επηπιένλ ζηφρνο είλαη λα παξαζρεζεί κηα 

ζπλνπηηθή αλαζεψξεζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. 

 

2.2 ΣΔΥΝΖΣΑ ΝΔΤΡΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ  

 

Σα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα (Artificial Neural Networks ή ΣΝΓ) πξνζθέξνπλ κηα 

ππνινγηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηελ ζπλεζηζκέλε 

ςεθηαθή ππνινγηζηηθή. Οη ςεθηαθνί ππνινγηζηέο ιεηηνπξγνχλ δηαδνρηθά θαη 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνπο αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο εμαηξεηηθά γξήγνξα. Οη 

βηνινγηθνί λεπξψλεο ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν είλαη εμαηξεηηθά γξήγνξεο ζπζθεπέο 

θαη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ έλα ηεξάζηην πνζφ απφ ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

απαξαίηεηεο γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ θαζεκεξηλέο ζχλζεηεο εξγαζίεο θαη λα 

κεηαρεηξίδνληαη αζαθείο θαηαζηάζεηο. Ο ιφγνο γηα ηα παξαπάλσ είλαη φηη, αληίζεηα 

κε έλαλ ζπκβαηηθφ ππνινγηζηή, ν εγθέθαινο πεξηέρεη έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ 

λεπξψλσλ, ζηνηρεία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ βηνινγηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ ελεξγνχλ παξάιιεια.  

 



39 
 

Σα ΣΝΓ είλαη έηζη κηα παξάιιειε, δηαλεκεκέλε δνκή επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 

απνηεινχκελα απφ ζηνηρεία επεμεξγαζίαο πνπ δηαζπλδένληαη κέζσ 

νκνηνθαηεπζπλφκελσλ θαλαιηψλ πνπ  απνθαινχληαη ζηαζκηζκέλα βάξε ζχλδεζεο. 

Αλ θαη κνληεινπνηεζήθαλ κεηά απφ ηνπο βηνινγηθνχο λεπξψλεο, ηα ΣΝΓ είλαη πνιχ 

πην απινπνηεκέλα θαη θέξνπλ κφλν επηθαλεηαθή νκνηφηεηα. Μεξηθέο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο ησλ ΣΝΓ είλαη: (α) λα κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ ηα 

παξαδείγκαηα θαη λα γεληθεπηνχλ θαιά ζηα απαξαηήξεηα ζηνηρεία θαη (β) λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο φπνπ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ είλαη ιαλζαζκέλα, 

ειιηπή ή αζαθή. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηφ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξαζέζεη κηα  

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ αξρηηεθηνληθψλ ησλ ηερληηψλ 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη θαζψο θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αιγνξίζκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ. 

 

2.2.1 ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΟ ΝΔΤΡΧΝΑ 

 

Σα λεχξα εηζφδνπ (xi) πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηα ζηαζκηζκέλα βάξε (wji) ηεο 

δπλακηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο κνλάδαο  απνζηνιήο «i» θαη ηεο κνλάδαο ιήςεο «j». 

Σν ζχλνιν ησλ ζηαζκηζκέλσλ εηζφδσλ πεξλά κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο ελεξγνπνίεζεο 

(activation function). Ζ έμνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο είζνδνο ζηνπο 

γεηηνληθνχο λεπξψλεο ή ζε λεπξψλεο ηνπ επφκελνπ επίπεδνπ (layer). 

                                0
w x w w x bnj jn jj

n

net                                    (2.1) 

Τπνζέηνληαο φηη ηα λεχξα εηζφδνπ κπνξνχλ λα γξαθηνχλ ζαλ έλα δηάλπζκα x (x1, 

x2,…, xn) θαη ηα αληίζηνηρα ζηαζκηζκέλα βάξε σο πξνο ζηελ κνλάδα «j» ζαλ έλα 
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δηάλπζκα wj (wj1, wj2,…, wjn), ε θαζαξή είζνδνο ζηε κνλάδα «j» δίλεηαη απφ ηελ 

ζρέζε (2.1). Σν βάξνο wj0, πνπ είλαη ίζν κε ην b ζηελ ζρέζε (2.1), είλαη έλα εηδηθφ 

ζηαζκηζκέλν βάξνο απνθαινχκελν bias (ή ζηαζεξά ηνπ λεχξνπ) ηνπ νπνίνπ ην ζήκα 

εηζφδνπ είλαη πάληα +1. 

 

 

 

Πεγή: Kamruzzaman, Sarker, Begg (2006) 

                                      

Γηάγξακκα  2.1 

Μηα κεκνλσκέλε κνλάδα ζε έλα λεπξσληθό δίθηπν 

 

Ζ κεκνλσκέλε κνλάδα επεμεξγαζίαο ζηα ΣΝΓ ιακβάλεη λεπξά εηζφδνπ (input units) 

απφ άιιεο πεγέο ή λεχξα εμφδνπ (output units) απφ άιιεο κνλάδεο θαη παξάγεη κηα 
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έμνδν φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2.1. Γεληθά, έλα λεπξηθφ δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηα ππνινγηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε κνλάδαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε 

ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο, απφ ηελ δηθηπαθή αξρηηεθηνληθή θαη απφ έλαλ αιγφξηζκν 

εθκάζεζεο ν νπνίνο ζα εθπαηδεχζεη ην δίθηπν. Σα ηξία παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλα λεπξσληθφ δίθηπν αλαιχνληαη ζηηο ελφηεηεο (2.2.2). (2.2.3) θαη 

(2.2.4). 

2.2.2 ΤΝΑΡΣΖΖ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ  

 

Σν ππνινγηζκέλν ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ εηζφδσλ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έμνδν κε 

ηελ εθαξκνγή κηαο ζπλάξηεζεο ελεξγνπνίεζεο (Activation function). ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε ζπλάληεζε ελεξγνπνίεζεο ραξηνγξαθεί ηελ θαζαξή 

είζνδν κεηαμχ -1 έσο +1 ή 0 έσο 1. Απηφο ν ηχπνο ζπλάξηεζεο ελεξγνπνίεζεο είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ζε εξγαζίεο ηαμηλφκεζεο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ έλα λεπξηθφ 

δίθηπν απαηηείηαη λα παξάγεη νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή ηηκή, ε γξακκηθή ζπλάληεζε 

ελεξγνπνίεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ηειηθφ επίπεδν. Έλα δίθηπν κε  

πνιιαπιά επίπεδα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε γξακκηθή ζπλάληεζε ελεξγνπνίεζεο ζηα 

ελδηάκεζα επίπεδα κεηψλεηαη απνηειεζκαηηθά ζε έλα δίθηπν ελφο κφλν επηπέδνπ. 

Απηφο ν ηχπνο δηθηχνπ είλαη αλίθαλνο λα ιχλεη κε-γξακκηθά δηαρσξίζηκα 

πξνβιήκαηα θαη έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. Γεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα 

„πξαγκαηηθά‟ πξνβιήκαηα είλαη κε-γξακκηθά, ε κε γξακκηθφηεηα ζην ελδηάκεζν 

επίπεδν είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ..  
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                                           Πίλαθαο 2.1 

πρλά ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο 

πλαξηήζεηο Δλεξγνπνίεζεο Μαζεκαηηθή Δμίζσζε 

Linear ( )f x x  

Logistic Sigmoid 1
( )

1 exp( )
f x

x
 

Hyperbolic Tangent ( ) tanh( )f x x  

Gaussian 2 2( ) exp( / 2 )f x x  

 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο πνπ 

πξνηείλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη επηιέγνληαη ζπρλά λα είλαη κνλνηνληθά 

απμαλφκελεο ζπλαξηήζεηο. Ο Πίλαθαο 2.1 πνπ παξαηίζεηαη παξαπάλσ αλαθέξεη ηηο 

ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηεκέλεο  ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο, νπνχ Linear ε 

γξακκηθή, Logistic sigmoid ε ζηγκνεηδήο, Hyperbolic tangent ε ηφμνπ εθαπηνκέλεο 

θαη Gaussian ε γθανπζηαλή ζπλάξηεζε.  

 

2.2.3 ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ  

 

Έρνληαο μεθαζαξίζεη ηη είλαη έλαο κεκνλσκέλνο λεπξψλαο, ην επφκελν βήκα είλαη λα 

ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο. Ζ αξρηηεθηνληθή λεπξσληθνχ δηθηχνπ αληηπξνζσπεχεη κηα 

δηακφξθσζε πνπ δείρλεη πψο νη κνλάδεο (λεπξψλεο) νκαδνπνηνχληαη, θαζψο επίζεο 

θαη ηελ δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο.  
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Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, 

εληνχηνηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε δχν επξέσο 

δηαδεδνκέλεο θαηεγνξίεο: feed-forward (κηαο θαηεχζπλζεο) θαη feedback 

(αλαηξνθνδφηεζεο). Απηέο νη αξρηηεθηνληθέο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 2.2. 

ηελ αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ κηαο θαηεχζπλζεο, ην ζήκα ησλ πιεξνθνξηψλ δηαδίδεηαη 

πάληα πξνο ηελ κπξνζηηλή θαηεχζπλζε, ελψ ζηελ αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ 

αλαηξνθνδφηεζεο νη ηειηθέο έμνδνη (output) αλαηξνθνδνηνχληαη πάιη ζην πξψην 

επίπεδν (εηζαγσγήο).  

 

 

(a) Αξρηηεθηνληθή κηαο θαηεύζπλζεο                (b) Αλαηξνθνδόηεζεο 

Πεγή: Kamruzzaman, Sarker, Begg (2006) 

Γηάγξακκα  2.2 

Αξρηηεθηνληθέο Νεπξσληθώλ Γηθηύσλ 

 



44 
 

Σν πξψην επίπεδν είλαη γλσζηφ σο επίπεδν εηζφδνπ (input layer), ην ηειεπηαίν σο 

επίπεδν εμφδνπ (output layer(s)) θαη νπνηνδήπνηε ελδηάκεζν επίπεδν σο θξπθφ 

επίπεδν (hidden layer(s)). Έλα πνιιαπιφ επίπεδν κηαο θαηεχζπλζεο (feedfoward) 

κπνξεί λα έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα θξπθψλ λεπξψλσλ. Ο αξηζκφο ησλ 

λεπξψλσλ ζην επίπεδν εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο ηνπ θάζε 

πξνβιήκαηνο. Οη λεπξψλεο ηνπ επίπεδνπ εηζφδνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ελψ νη λεπξψλεο ηνπ επίπεδνπ εμφδνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ή ζηηο πξνζδνθψκελεο ηηκέο.  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο,  ν αξηζκφο ησλ θξπθψλ επίπεδσλ θαη νη λεπξψλεο ζε θάζε 

επίπεδν κπνξνχλ λα πνηθίινπλ. Γελ ππάξρεη θαλέλαο επξέσο απνδεθηφο θαλφλαο γηα 

ηε δηακφξθσζε ελφο λεπξηθνχ δηθηχνπ. Έλα δίθηπν κε ιηγφηεξνπο απφ ηνλ 

απαξαίηεην αξηζκφ θξπθνχο  λεπξψλεο  ζα είλαη αλίθαλν λα κάζεη ηελ ραξηνγξάθεζε 

εηζφδνπ-εμφδνπ, ελψ πάξα πνιινί θξπθνί λεπξψλεο  (ζα ππεξηξνθνδνηήζνπλ ην 

δίθηπν θαη ζα θνιιήζεη ε φιε δηαδηθαζία) γεληθεχνληαη θησρά ζε απαξαηήξεηα 

δεδνκέλα. Γηάθνξνη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα θαζνξίζνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο 

ησλ θξπθψλ λεπξψλσλ. Οη  Kung θαη Hwang (1988) πξφηεηλαλ φηη ν αξηζκφο ησλ 

θξπθψλ επίπεδσλ πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη Ν πξφηππα εηζφδνπ απαηηνχλ Ν-1 

θξπθνχο λεπξψλεο ζε έλα κνλαδηθφ επίπεδν. Δληνχηνηο, φπσο παξαηεξήζεθε είλαη 

κάιινλ δχζθνιν λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην βέιηηζην κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ. 

Άιιεο κειέηεο έδεημαλ νη ηα ΣΝΓ γεληθεχνληαη θαιχηεξα φηαλ ηα επίπεδα πνπ 

αθνινπζνχλ είλαη κηθξφηεξα ζε αξηζκφ απφ απηά πνπ έπνληαη. Αλ θαη έλα δίθηπν 

δχν-επίπεδσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηηο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο επίιπζεο 
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πξνβιεκάησλ, ν πξνζδηνξηζκφο κηαο θαηάιιειεο δηακφξθσζεο δηθηχνπ απαηηεί 

ζπλήζσο πνιιέο κεζφδνπο δνθηκήο-ζθάικαηνο. Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαζθεπαζηηθέο 

κέζνδνη. ηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ην δίθηπν μεθίλα κε ειάρηζην κέγεζνο θαη 

απμάλεηαη βαζκηαία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθπαηδεχζεσο. 

 

2.2.4 ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ ΔΚΜΑΘΖΖ 

 

Έλα λεπξσληθφ δίθηπν αξρίδεη κε έλα ζχλνιν αξρηθψλ ζηαζκηθψλ βαξψλ θαη έπεηηα 

βαζκηαία ηξνπνπνηεί ηα ζηαζκηθά βάξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ εθπαίδεπζεο γηα 

λα εγθαηαζηήζεη έλα ζχλνιν ζηαζκηθψλ βαξψλ ηθαλψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 

ραξηνγξάθεζε εηζφδνπ-εμφδνπ κε είηε θαλέλα ιάζνο είηε έλα ειάρηζην ιάζνο 

νξηζκέλν απφ ην ρξήζηε. Ζ εθκάζεζε ζηα λεπξσληθά δίθηπα κπνξεί λα επνπηεπζεί 

(supervised) ή λα είλαη αλεπίβιεπηε (unsupervised). Ζ επνπηεπκέλε εθκάζεζε 

πεξηιακβάλεη ηνλ αιγφξηζκν Backpropagation θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπ, Νεπξσληθφ 

Γίθηπν πλάξηεζεο Αθηηληθήο Βάζεο (Radial Basis Function Neural Network 

(RBFNN)), Πηζαλνινγηθφ Νεπξηθφ Γίθηπν (Probabilistic Neural Network (PNN)), 

Γεληθεπκέλν Νεπξσληθφ Γίθηπν Παιηλδξφκεζεο (Generalized Regression Neural 

Network (GRNN)) θαη νχησ θαζεμήο. ηελ επνπηεπκέλε εθκάζεζε, έλα δεδνκέλν 

εηζφδνπ ζπλδέεηαη κε κηα γλσζηή έμνδν θαη ε εθπαίδεπζε γίλεηαη αλά δεπγάξη. Ζ 

αλεπίβιεπηε εθκάζεζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε Πξνζαξκνζηηθή Θεσξία Αληήρεζεο 

(Adaptive Resonance Theory (ART)) ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ηα εθπαηδεπφκελα 

δεδνκέλα κε γλσζηέο εμφδνπο δελ είλαη δηαζέζηκα. Παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη κεξηθνί 

απφ ηνπο επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλνπο αιγνξίζκνπο εθκάζεζεο ΣΝΓ. 
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2.2.4.1 ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ BACKPROPAGATION  

 

Μηα πξφζθαηε κειέηε έδεημε φηη πεξίπνπ ην 95% ησλ δεκνζηεπκέλσλ λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο  ρξεζηκνπνηνχλ  πνιχ-επίπεδα λεπξσληθά 

δίθηπα κηαο θαηεχζπλζεο (feed-forward) κε ηνλ Backpropagation αιγφξηζκν 

εθκάζεζεο. Δίλαη έλαο αιγφξηζκνο πνπ εθαξκφδεηαη ζε λεπξσληθά δίθηπα κηαο 

θαηεχζπλζεο, ν νπνίνο αλαλεψλεη ηα ζηαζκηθά βάξε γηα λα ραξηνγξαθήζεη 

επαλαιεπηηθά έλα ζχλνιν απφ δηαλχζκαηα εηζφδνπ (x1, x2,…, xp) ζε έλα ζχλνιν απφ 

αληίζηνηρα δηαλπζκάησλ εμφδνπ (y1, y2,…, yp). Ζ είζνδνο xp πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πξφηππν ή ζην ζηνηρείν «p» απφ ηα δεδνκέλα παξνπζηάδεηαη ζην δίθηπν θαη 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηα βάξε. Όιεο νη ζηαζκηζκέλεο είζνδνη ζε θάζε λεπξψλα ηνπ 

αλψηεξνπ επηπέδνπ αζξνίδνληαη θαη παξάγνπλ κηα έμνδν πνπ ζπλνςίδεηαη απφ ηηο 

ζρέζεηο 2.2 θαη 2.3: 

                                         p o p oy = (w h +q )f                                                      (2.2) 

                                        p ph h
h = (w x +q )f                                                      (2.3) 

φπνπ Wo θαη Wh είλαη νη κήηξεο ησλ ζηαζκηθψλ  βαξψλ ησλ επηπέδσλ εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ, ην hp είλαη ην δηάλπζκα πνπ δείρλεη ηελ απφθξηζε ηνπ θξπθνχ επηπέδνπ γηα 

ην πξφηππν «p», ζo θαη ζh είλαη ηα δηαλχζκαηα ζηαζεξάο ηνπ λεχξνπ (bias) ηνπ 

θξπθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ επηπέδνπ εμφδνπ αληίζηνηρα θαη ε  f(.) είλαη ε ζηγκνεηδήο 

ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο. Ζ ζπλάξηεζε θφζηνπο πνπ ζα ειαρηζηνπνηείηαη κε ηνλ 

αιγφξηζκν Backpropagation είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 
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                                        T
p p p p

p

1
E = (t - y ) (t - y )

2
                                         (2.4) 

φπνπ tp είλαη ην δηάλπζκα ηεο εμφδνπ-ζηφρνπ γηα ην πξφηππν «p». Ο αιγφξηζκνο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή θαζνδηθήο θιίζεο (gradient descent technique) ψζηε λα 

ξπζκίζεη ηα βάξε ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ. πκβνιίδνληαο ηα βάξε ζε έλαλ 

λεπξψλα κε έλα δηάλπζκα βαξψλ w, ε αλαλέσζε ζηελ t-ρξνληθή πεξίνδν (t-th epoch) 

δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

                                     
-1t w = w(t) + a Dww =-ε E(w)

t
                                  (2.5) 

Οη παξάκεηξνη ε θαη α είλαη ε ζηαζεξά εθκάζεζεο θαη ν παξάγνληαο  momentum 

αληίζηνηρα. Ζ παξάκεηξνο ηεο ζηαζεξάο εθκάζεζεο ειέγρεη ην κήθνο βήκαηνο ζε 

θάζε επαλάιεςε. Γηα πξφβιεκα κεγάιεο θιίκαθαο, ν  Backpropagtion καζαίλεη πνιχ 

αξγά θαη ε ζχγθιηζή ηνπ εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ ηηκψλ ε θαη α απφ ην ρξήζηε. 

 

2.2.4.2 Ο ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ ΣΧΝ ΤΕΤΓΧΝ ΚΛΗΔΧΝ  

 

Ο αιγφξηζκνο Backpropagation κπνξεί θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα παξνπζηάδεη  

αξγή ζχγθιηζε. ηηο κεζφδνπο ησλ ζπδπγψλ θιίζεσλ, ε αλαδήηεζε εθηειείηαη θαηά 

κήθνο ησλ ζπδπγψλ θαηεπζχλζεσλ, ε νπνία παξάγεη γεληθφηεξα γξεγνξφηεξε 

ζχγθιηζε απφ ηηο θαηεχζπλζεο απφηνκεο θιίζεο (steepest descent directions. ηηο  

κεζφδνπο ησλ ζπδπγψλ θιίζεσλ, κηα λέα θαηεχζπλζε αλαδήηεζεο ραιά ην ιηγφηεξν 

δπλαηφλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηεχζπλζε 

θαη ην κήθνο βήκαηνο ξπζκίδεηαη ζε θάζε επαλάιεςε. Ζ γεληθή δηαδηθαζία γηα λα 
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θαζνξηζηεί ε λέα θαηεχζπλζε αλαδήηεζεο είλαη λα ζπλδπαζηεί ε λέα θαηεχζπλζε 

απφηνκεο θιίζεο κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεχζπλζε αλαδήηεζεο έηζη ψζηε νη 

ηξέρνπζεο θαη νη πξνεγνχκελεο θαηεπζχλζεηο αλαδήηεζεο λα είλαη ζπδεπγκέλεο. Οη 

ηερληθέο ζπδπγήο θιίζεο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ ππφζεζε φηη, γηα κηα γεληθή 

ζπλάξηεζε κε-ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο, ην ζθάικα ζηε γεηηνληά ελφο δεδνκέλνπ 

ζεκείνπ είλαη ηνπηθά ηεηξαγσληθφ. Οη αιιαγέο ησλ ζηαζκηθψλ βαξψλ ζηα δηαδνρηθά 

βήκαηα δίλνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 

 

                                          1
w w a dt t tt                                                          (2.6) 

                                          1
d g b dt t t t                                                         (2.7) 

φπνπ                                     w wg (w) tt E                                                  (2.8) 

                 
T

t T
-1 -1

g g
=

g g
t t

t t

 ή 1

1 1

g g
β

g d
tt

t

t t

 ή 1

1 1

g g
β

g g
tt

t

t t

                        (2.9) 

θαη νη dt θαη dt-1 είλαη νη ζπδπγείο θαηεπζχλζεηο ζηηο δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο. Σν 

κήθνο βήκαηνο θπξηαξρείηαη απφ ην ζπληειεζηή αt, θαη ε θαηεχζπλζε έξεπλαο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ βt. ηελ δηαβαζκηζκέλε ζπδπγή θιίζε, ην κήθνο βήκαηνο αt 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

                                            
d g

α
d
t t

t
t

                                                            (2.10) 

                                      
2

d H d dt t t t t t                                                    (2.11) 

φπνπ ιt είλαη ν ζπληειεζηήο δηαβάζκηζεο θαη Ht είλαη ε Hessian κήηξα ζηελ 

επαλάιεςε t. Ο ι εηζάγεηαη επεηδή, ζηελ πεξίπησζε κε-γξακκηθήο ζπλάξηεζεο 
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ζθάικαηνο, ε Hessian κήηξα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζεηηθή νξηζκέλε. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ρσξίο ηνλ ι, ν δ κπνξεί λα γίλεη αξλεηηθφο θαη κηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

ζηαζκηθνχ βάξνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα αχμεζε ηεο ζπλάξηεζεο ζθάικαηνο.  

 

Με αξθεηά κεγάιν ι, ε ηξνπνπνηεκέλε Hessian είλαη εγγπεκέλν γηα λα ζα είλαη 

ζεηηθή (δ > 0). Δληνχηνηο, γηα ηηο κεγάιεο ηηκέο ηνπ ι, ην κήθνο βήκαηνο ζα είλαη 

κηθξφηεξν. Δάλ ε ζπλάξηεζε ζθάικαηνο δελ είλαη ηεηξαγσληθή ή δ < 0, ν ι κπνξεί λα 

απμεζεί γηα λα θάλεη ηνλ δ> 0. ε πεξίπησζε πνπ δ < 0, ν Moller (1993) πξφηεηλε ηνλ 

θαηάιιειν ζπληειεζηή δηαβάζκηζεο t   , ν νπνίνο δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

                                              
2

2
d

t
t t

t

                                                 (2.12) 

Ζ αλαδηαβαζηζκέλε ηηκή t  ηνπ δt κπνξεί έπεηηα λα εθθξαζηεί σο εμεο: 

                                            
2

( ) dt t t t t                                            (2.13) 

Ο δηαβαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο ρξεηάδεηαη επίζεο ξχζκηζε γηα λα επηθπξψζεη ηελ 

ηνπηθή ηεηξαγσληθή πξνζέγγηζε. Σν κέηξν ηεο αθξίβεηαο ηεο ηεηξαγσληθήο 

πξνζέγγηζεο, Δt, εθθξάδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

                                     
T

2 ( ) ( d )

d

t t t t

t
t t t

E w E w

g
                                   (2.14) 

Δάλ ν Δt είλαη θνληά ζην 1, ηφηε ε πξνζέγγηζε είλαη θαιή θαη ε αμία ηνπ λt κπνξεί λα 

κεησζεί. Αληίζεηα, εάλ ν Δt είλαη κηθξφο, ε ηηκή ηνπ λt πξέπεη λα απμεζεί.  

 



50 
 

2.2.4.3 Ο BAYESIAN ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Έλα επηζπκεηφ κνληέιν λεπξσληθνχ δηθηχνπ πξέπεη λα παξάγεη κηθξφ ζθάικα φρη 

κφλν ζε δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο αιιά θαη ζε ζηνηρεία εθηφο δείγκαηνο. Γηα λα 

παξαρζεί έλα δίθηπν κε ηελ θαιχηεξε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο, ν MacKay (1992) 

πξφηεηλε κηα κέζνδν γηα λα πεξηνξίζεη ην κέγεζνο ησλ παξακέηξσλ ησλ δηθηχσλ απφ 

ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε. Ζ ηερληθή ζπζηεκαηνπνίεζεο αλαγθάδεη ην δίθηπν λα 

θαηαζηαιάμεη ζε έλα ζχλνιν ζηαζκηθψλ βαξψλ θαη νη ζηαζεξέο ηνπ λεχξνπ (biases) 

λα έρνπλ ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο. Απηφ αλαγθάδεη ηελ απφθξηζε ησλ δηθηχσλ λα είλαη 

νκαιφηεξε θαη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα γηα ππεξηξνθνδφηεζε (overfit) θαη ζχιιεςε 

ζνξχβνπ. ηελ ηερληθή ζπζηεκαηνπνίεζεο, ε ζπλάξηεζε θφζηνπο F νξίδεηαη απφ ηελ 

ζρέζε: 

                                        (1 )D WF E E                                                 (2.15) 

φπνπ ν ΕD είλαη ν ίδηνο κε ηνλ Δ πνπ νξίδεηαη ζηελ ζρέζε 2.4, 
2
/ 2wE w  είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ δηθηχνπ θαη γ (<1.0) είλαη κηα 

παξάκεηξνο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, ην κέγεζνο ηεο νπνίαο ππαγνξεχεη ηελ έκθαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ζπζηεκαηνπνίεζε. Έλα κεγάιν γ ζα νδεγήζεη ην ζθάικα ΕD ζε 

κηθξέο ηηκέο, ελψ έλα κηθξφ γ ζα ππνγξακκίζεη ηελ αλάγθε γηα κείσζε ηνπ κεγέζνπο 

ησλ παξακέηξσλ εηο βάξνο ηνπ ζθάικαηνο θαη ζα ζπληειέζεη ζηελ νκαιφηεξε 

απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. Μηα πξνζέγγηζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο παξακέηξνπ 

ζπζηεκαηνπνίεζεο γίλεηαη  απηφκαηα απφ ην πιαίζην ηνπ Bayesian. Δμεηάδεη κηα 

θαηαλνκή πηζαλνηήησλ πάλσ ζην δηάζηεκα ησλ ζηαζκηθψλ βαξψλ, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηνπο ζρεηηθνχο βαζκνχο belief ζηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ βαξψλ. 
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ην δηάζηεκα ησλ ζηαζκηθψλ βαξψλ νξίδεηαη αξρηθά θάπνηα πξνγελέζηεξε 

θαηαλνκή. Έζησ φηη D = {xm, tm} είλαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δεπγαξηνχ 

εηζφδνπ-ζηφρνπ, m  είλαη κηα εηηθέηα πνπ ραξαθηεξίδεη απηφ ην δεπγάξη θαη Μ είλαη 

έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Αθφηνπ ιεθζνχλ ηα δεδνκέλα, ε  

κεηαγελέζηεξε θαηαλνκή πηζαλνηήησλ γηα ην βάξνο p (w|D, γ, Μ) δίλεηαη ζχκθσλα 

κε ην θαλφλα ηνπ Bayes σο εμεο: 

                         
( w, , ) (w , )

(w , , )
( , )

p D M p M
p D M

p D M
                        (2.16) 

φπνπ p (w| γ,Μ) είλαη ε πξνγελέζηεξε θαηαλνκή, p (w|D, γ, Μ)) είλαη ε ζπλάξηεζε 

πηζαλφηεηαο, θαη p (D|γ,Μ) είλαη έλαο παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο. ην πιαίζην 

ηνπ θαλφλα ηνπ Bayes, ην βέιηηζην ζηαζκηθφ βάξνο πξέπεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηε 

κεηαγελέζηεξε πηζαλφηεηα p (w|D, γ, Μ), ην νπνίν είλαη ηζνδχλακν κε ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ ζρέζε 2.15. Δθαξκφδνληαο ηνλ θαλφλα ηνπ 

Bayes βειηηζηνπνηείηαη ε παξάκεηξνο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, σο αθνινχζσο: 

                                  
( , ) ( )

( , )
( )

p D M p M
p D M

p D M
                               (2.17) 

Δάλ ζεσξεζεί φηη κηα νκνηφκνξθε πξνγελέζηεξε θαηαλνκή p (γ |Μ) γηα ηελ 

παξάκεηξν ζπζηεκαηνπνίεζεο  γ, ηφηε ε κεγηζηνπνίεζε ηεο κεηαγελέζηεξεο 

πηζαλφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο π πηζαλφηεηαο p 

(D|γ,Μ). Γεδνκέλνπ φηη φιεο νη πηζαλφηεηεο έρνπλ κηα γθανπζζηαλή κνξθή κπνξεί λα 

εθθξαζηεί σο: 

                       
/2

/2( , ) ( / ) / (1 ) ( )
L

N
Fp D M Z

               
  (2.18) 
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φπνπ L είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ζην λεπξσληθφ δίθηπν.  Δάλ 

ππνηεζεί φηη ε F έρεη έλα κνλαδηθφ ειάρηζην ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ w ζην w* θαη έρεη ηε 

κνξθή κηαο ηεηξαγσληθήο ζπλάξηεζεο ζε κηα κηθξή πεξηνρή γχξσ απφ απηφ ην 

ζεκείν, ZF πξνζεγγίδεηαη σο εμήο: 

                                 /2 1/2 * *(2 ) det exp(-F(w ))L
FZ H                            (2.19) 

Οπνχ 2 2
D WH=γ E (1 γ) E  είλαη ε Hessian κήηξα ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο (2.19) θαη (2.18), ε βέιηηζηε ηηκή ηνπ γ 

ζην ζεκείν ηνπ ειάρηζηνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί.  

Ο Foresee θαη ν Hagan (1997) πξφηεηλαλ ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Gauss-

Newton ζηε Hessian κήηξα, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί άλεηα εάλ ν αιγφξηζκνο 

βειηηζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληνπίζεη ην ειάρηζην. Απηφ ειαρηζηνπνηεί 

ηνλ πξφζζεην ππνινγηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε. 

 

2.2.4.4  ΝΔΤΡΧΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΝΑΡΣΖΖ ΑΚΣΗΝΗΚΖ ΒΑΖ  

 

Παξφκνηα κε ηα βηνινγηθά πεδία ππνδνρήο, ηα δίθηπα αθηηληθήο βάζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηνπηθά πεδία ππνδνρήο  γηα λα εθηειέζνπλ  ραξηνγξαθήζεηο ηεο 

θάζε ζπλάξηεζεο. Αληίζεηα απφ ηα θξπθά επίπεδα ζηνπο πξνεγνχκελνπο 

αιγνξίζκνπο, φπνπ ην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ελφο λεπξψλα θαζνξίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα, έλαο αθηηληθφο λεπξψλαο (δει., ηνπηθφο 

ππνδνρέαο πεδίσλ) θαζνξίδεηαη απφ ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ θαη κηα αθηίλα. Σν 
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επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηεο i-th αθηηληθήο κνλάδαο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αθφινπζε 

ζρέζε: 

                                      (x)= ( x-u / )i i i i ih R R                                            (2.20) 

φπνπ ην x είλαη ην δηάλπζκα εηζφδνπ, ui είλαη έλα δηάλπζκα κε ηελ ίδηα δηάζηαζε 

φπσο ην x πνπ δείρλεη ην θέληξν, ζ είλαη ην πιάηνο ηεο ζπλάξηεζεο θαη Ri (.) είλαη ε 

i-th αθηηληθή ζπλάξηεζε βάζεο. πλήζσο ην R (.) είλαη κηα γθανπζζηαλή (Gaussian) 

ζπλάξηεζε πνπ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

                                       

2

2

x u
(x)=exp( )

2

i
i

i

R                                                 (2.21) 

ή κηα logistic ζπλάξηεζε πνπ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

                                     
2 2

1
(x)=

1 exp( x-u ) /
i

i i

R                                         (2.22) 

 

Πεγή: Kamruzzaman, Sarker, Begg (2006) 

Γηάγξακκα 2.3 

Έλα Νεπξσληθό Γίθηπν Αθηηληθήο πλάξηεζεο 
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Σν Γηάγξακκα 2.3 παξνπζηάδεη Νεπξσληθφ Γίθηπν πλάξηεζεο Αθηηληθήο Βάζεο  

(Radial Basis Function Neural Network). Έλα δίθηπν ζπλάξηεζεο αθηηληθήο-βάζεο 

έρεη έλα θξπθφ επίπεδν αθηηληθψλ λεπξψλσλ θαη έλα επίπεδν λεπξψλσλ γξακκηθήο 

εμφδνπ. Σν επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηεο ζπλάξηεζεο αθηηληθήο βάζεο hi γηα i-th 

αθηηληθφ λεπξψλα είλαη ζην κέγηζηφ ηνπ φηαλ είλαη ην x ζην θέληξν ui απηνχ ηνπ 

λεπξψλα. Σν ζηνηρείν i-th ηεο ηειηθήο εμφδνπ y ελφο Νεπξσληθφ Γίθηπν πλάξηεζεο 

Αθηηληθήο Βάζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζαλ ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ εμφδσλ 

ησλ αθηηληθψλ λεπξψλσλ ην νπνίν δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

                                               σ (x)i i i
i

y R                                                       (2.23) 

φπνπ σi είλαη ην ζηαζκηθφ βάξνο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ αθηηληθνχ λεπξψλα i θαη 

λεπξψλα εμφδνπ θαη ε ιχζε κπνξεί λα γξαθηεί θαηεπζείαλ ζαλ w
t
=Ry, νπνχ R είλαη 

έλα δηάλπζκα ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεηά είλαη νη έμνδνη ησλ αθηηλσηψλ λεπξψλσλ θαη y 

είλαη ην δηάλπζκα ζηφρνο. Οη πξνζαξκφζηκεο  παξάκεηξνη ηνπ δηθηχνπ, δειαδή ην 

θέληξν θαη ε κνξθή ησλ αθηηλσηψλ λεπξψλσλ βάζεο (ui, ζi θαη υi), κπνξνχλ λα 

εθπαηδεπζνχλ απφ έλαλ επνπηεπκέλν αιγφξηζκν εθπαίδεπζεο. Σα θέληξα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηνχλ γηα λα απεηθνλίζνπλ ηε θπζηθή ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ. Ο 

Lowe (1995) πξφηεηλε κηα κέζνδν γηα λα θαζνξίζεη ηα θέληξα βαζηδφκελε ζηηο 

ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Οη Moody and Darken (1989) 

επέιεμαλ ηα θέληξα κε ηε βνήζεηα ηερληθψλ ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ φπσο ηα  k-

means clustering θαη νη ζ ππνινγίδνληαη έπεηηα παίξλνληαο ηελ κέζε απφζηαζε απφ 

ηνπο  δηάθνξνπο θνληηλνχο γείηνλεο ησλ ui. Οη Nowlan θαη Hinton (1992) πξφηεηλαλ 

έλαλ ήπην αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ αθηηλσηψλ λεπξψλσλ βαζηζκέλνο ζηελ εθηίκεζε 

ηεο κέγηζηεο πηζαλφηεηαο ησλ θέληξσλ. 
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2.2.4.5  ΠΗΘΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΝΔΤΡΧΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ  

 

ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηαμηλφκεζεο ε εθκάζεζε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο probability density function (pdf) απφ ηα δεδνκέλα. ε ηαθηηθέο 

παιηλδξφκεζεο, ε έμνδνο ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε πξνζδνθψκελε ηηκή 

ηνπ κνληέινπ ζε έλα δεδνκέλν ζεκείν ζην δηάζηεκα εηζφδνπ. 

 

Πεγή: Kamruzzaman, Sarker, Begg (2006) 

Γηάγξακκα 2.4 

Πηζαλνινγηθό Νεπξσληθό Γίθηπν 
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Ζ δνκή ελφο PNN είλαη παξφκνηα κε απηήλ ησλ feedforward NNs (Neural Network), 

αλ θαη ε αξρηηεθηνληθή ελφο PNN πεξηνξίδεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα: ην επίπεδν 

εηζφδνπ, ην επίπεδν πξφηππνπ (pattern layer) , ην επίπεδν αζξνίζκαηνο (summation 

layer) θαη ην επίπεδν εμφδνπ, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2.4. 

 

Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ εθηίκεζε pdf είλαη ε πξνζέγγηζε βαζηζκέλε 

ζηνλ ππξήλα (kernel-based) θαη απηφ παξαθηλεί δχν ηχπνπο δηθηχσλ πνπ είλαη 

παξφκνηνη κε ηα δίθηπα ζπλάξηεζεο αθηηληθήο βάζεο: (α) πηζαλνινγηθφ λεπξσληθφ 

δίθηπν (probabilistic neural network) πνπ ζρεδηάδεηαη γηα ζθνπνχο ηαμηλφκεζεο θαη 

(β) γεληθεπκέλν λεπξσληθφ δίθηπν παιηλδξφκεζεο (generalized regression neural 

network). Ο Specht (1990) εηζήγαγε ην Πηζαλνινγηθφ Νεπξσληθφ Γίθηπν. Δίλαη έλα 

supervised λεπξσληθφ δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ, ζηελ κε γξακκηθή ραξηνγξάθεζε θαη ζηελ εθηίκεζεο ηεο 

πηζαλφηεηαο. Δίλαη επίζεο ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θαλφλα ηαμηλφκεζεο ηνπ Bayes 

θαη ηελ ζεσξία ηεο κε-γξακκηθήο εθηίκεζεο ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο ηνπ Parzen (Parzen, 1962). Σν γεγνλφο φηη ηα PNNs (Probabilistic Neural 

Network) πξνζθέξνπλ έλαλ ηξφπν λα εξκελεπζεί ε δνκή ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ζπλαξηήζεσλ πηζαλφηεηαο-ππθλφηεηαο είλαη κηα ζεκαληηθή αμία απηνχ ηνπ 

ηχπνπ δηθηχνπ. Σα PNNs επηηπγράλνπλ επίζεο γξεγνξφηεξε εθπαίδεπζε απφ ηχπνπ 

Backpropagation feedforward (κηαο θαηεχζπλζεο) λεπξσληθά δίθηπα. 

 

Έλα δηάλπζκα εηζφδνπ x εθαξκφδεηαη ζην n λεπξψλα εηζφδνπ θαη πεξλά ζην επίπεδν 

πξφηππνπ. Οη λεπξψλεο ηνπ ζηξψκαηνο ζρεδίσλ δηαηξνχληαη ζε νκάδεο Κ, κηα γηα 

θάζε θαηεγνξία. Οη λεπξψλεο ηνπ επηπέδνπ πξνηχπνπ ρσξίδνληαη ζε K νκάδεο, έλαο 
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γηα θάζε class. Ο i-th λεπξψλαο πξνηχπνπ ζηελ k-th νκάδα ππνινγίδεη ηελ έμνδν ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ γθανπζζηαλφ ππξήλα ηεο κνξθήο:  

                                

2

,

, 22 /2

x-x1
(x)= exp( )

2ζ(2 ζ )

k i

k i n
F                             (2.24) 

φπνπ xk,ι  είλαη ην θέληξν ηνπ ππξήλα θαη ην ζ απνθαινχκελν παξάκεηξνο spread 

(smoothing), θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ πεδίνπ απνδνρήο ηνπ ππξήλα. Σν επίπεδν 

αζξνίζκαηνο πεξηέρεη έλα λεπξψλαο γηα θάζε θαηεγνξία. Σν ζηξψκα αζξνίζκαηνο 

ηνπ δηθηχνπ ππνινγίδεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ ππφ φξνπο ιεηηνπξγηψλ πηζαλφηεηαο 

θαηεγνξίαο κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ πξνεγνπκέλσο ππνινγηζκέλσλ ππθλνηήησλ 

ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε ζρέζε:  

                                
1

(x)= (x)
kM

k ki ki
i

G F , 1, ,k K                                (2.25) 

φπνπ MK είλαη ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ ησλ πξνηχπσλ ηεο class k θαη σki  είλαη 

ζεηηθνί ζπληειεζηέο πνπ ηθαλνπνηήζνπλ ηελ ζρέζε 
1

1
kM

ki
i

. Σν δηάλπζκα 

πξνηχπσλ x αλήθεη ζηελ ηάμε πνπ αληηζηνηρεί ζηε κνλάδα αζξνίζκαηνο κε ηε 

κέγηζηε έμνδν. 

 

2.2.4.6  ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΟ ΝΔΤΡΧΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, έλα γεληθεπκέλν λεπξσληθφ δίθηπν παιηλδξφκεζεο 

(Generalized Regression Neural Network) είλαη επίζεο βαζηζκέλν ζηελ ζπλάξηεζε 
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αθηηληθήο βάζεο (radial basis function) θαη ιεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν κε ην PNN 

αιιά εθηειεί αιιά εθηειεί εξγαζίεο παιηλδξφκεζεο αληί γηα εξγαζίεο ηαμηλφκεζεο. 

Όπσο ζην PNN, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ GRNN απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επίπεδα: 

εηζφδνπ, πξνηχπνπ, αζξνίζκαηνο θαη εμφδνπ. Έλα GRNN παξνπζηάδεη θάζε δείγκα 

εθπαίδεπζεο ζαλ έλα ππξήλα θαη νξίδεη κηα επηθάλεηα παιηλδξφκεζεο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο εθηηκεηή Parzen-window (Parzen, 1962) κε φια ηα πιάηε ησλ 

ππξήλσλ λα είλαη νξηζκέλα λα είλαη ίδηα θαη ζθαηξηθά ζηε κνξθή. Τπνζέηνληαο φηη 

ζπλάξηεζε κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ ηελ y = g(x) φπνπ x ∈ ℜn
 είλαη έλα 

αλεμάξηεην κεηαβιεηφ δηάλπζκα θαη y ∈ ℜ είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ε 

παιηλδξφκεζε ζε έλα GRNN πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πξνζδνθψκελν εμαξηεκέλν 

κέζν φξν (conditional mean) ηνπ y φπσο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε ζρέζε: 

                                      

(x, )

(x, )

yg y dy

E y x

g y dy

                                             (2.26) 

φπνπ ην g (x, y) είλαη ν εθηηκεηήο ηεο Parzen ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο, Δ [y|x)] είλαη 

ε αλακελφκελε ηηκή ηνπ x δεδνκέλνπ ηνπ y. Όηαλ ε ηηκή ηνπ g (x, y) είλαη άγλσζηε, 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ έλα δείγκα  παξαηεξήζεσλ ηνπ x θαη ηνπ y. Γηα κηα κε 

παξακεηξηθή εθηίκεζε ηεο g (x, y), ρξεζηκνπνηείηαη ε ηάμε ησλ ζηαζεξψλ εθηηκεηψλ 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Parzen (1962) θαη πνπ επεθηείλεηαη ζηελ πνιπδηάζηαηε 

πεξίπησζε απφ ηνλ Cacoullos (1966). Ζ πξνζιεθζείζα έμνδνο πνπ παξάγεηαη απφ ην 

δίθηπν GRNN δίλεηαη απφ: 
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2

2

2

2

x-x
exp(- )

2
ˆ(x)=

x-x
exp(- )

2

m
i

i
i i

m
i

i i

y

y                                           (2.27) 

φπνπ (xi,yi) αληηπξνζσπεχεη ην i-th δείγκα θαη m είλαη ν αξηζκφο δεηγκάησλ 

εθπαίδεπζεο. Έλαο απφ ηα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ GRNN είλαη νη εθηελείο 

ππνινγηζηηθνί πφξνη απαξαίηεηνη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ππξήλσλ θαη γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ πιάηνπο ηνπο. Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνηάζεθαλ επίζεο γηα 

λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ππξήλσλ ζην GRNN. Οη κε επνπηεπφκελνη αιγφξηζκνη 

εθκάζεζεο φπσο ε Πξνζαξκνζηηθή Θεσξία Αληήρεζεο - Adaptive Resonance 

Theory (ART) θαη Self Organizing Map (SOM) ζπλήζσο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο θαη γηα απηφ δελ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην.  

 

2.4 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

 

Σα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα θαηέρνπλ πνιιά επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα πνπ ηα έρνπλ θαηαζηήζεη θαηάιιεια γηα ηηο πξαθηηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθαξκνγέο. ε απηφ ην θεθάιαην παξέρεηαη κηα ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ αξρηηεθηνληθψλ ησλ ΣΝΓ θαη ησλ δηαθνξψλ αιγνξίζκσλ εθκάζεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηεξα ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο. Παξαηίζεληαη 

ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ αιγνξίζκσλ γηα ζηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Πεξηγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πνπ έρνπλ απνδψζεη  αμηνπξφζεθηα απνηειέζκαηα 

κε ηε κνληεινπνίεζε ηνπο κε λεπξσληθά δίθηπα θαη αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο. ηα επφκελα θεθάιαηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ζα 
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παξνπζηαζηνχλ κεξηθέο απφ ηηο πξφζθαηεο εθαξκνγψλ ησλ ΣΝΓ ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ζα ζπδεηεζνχλ δηάθνξα δεηήκαηα κνληεινπνίεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Ο ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη ηειεπηθνηλσλίεο απνηεινχλ, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαλ ηαρχηαηα 

εμειηζζφκελν θιάδν ηεο ηερλνινγίαο αηρκήο. Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηελ αικαηψδε εμέιημε 

ηνπ θιάδνπ πξνζθέξνληαο ζπγρξφλσο λέεο ππεξεζίεο θαη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο. 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο 

πνπ έρνπλ επηδξάζεη ζηελ αιιαγή ηνπ ηνπίνπ ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσλίαο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Δπίζεο ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απηή ηελ ζηηγκή ζηελ Δπξψπε 

θαζψο επίζεο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο απηψλ ησλ 

εηαηξηψλ κηαο θαη ζην επφκελν θεθάιαην ζα γίλεη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο 

εθηίκεζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. 
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3.2 ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΠΟΤ ΔΠΔΗΡΔΑΑΝ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 

ΥΡΟΝΗΑ 

 

Δίλαη απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη ζην ηερλνινγηθφ επίπεδν παξαηεξείηαη ζχγθιηζε, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ςεθηαθή ηερλνινγία παξέρεη ζήκεξα ηελ δπλαηφηεηα γηα 

παξαδνζηαθέο θαη λέεο ππεξεζίεο επηθνηλσληψλ, νη νπνίεο ζην παξειζφλ παξέρνληαλ 

κέζσ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ. Οη λέεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ 

κεηαθνξέο δεδνκέλσλ, ήρνπ αθφκα θαη εηθφλαο. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο 

θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ν θιάδνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ δηαδξακαηίδεη 

πξσηαξρηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Ήδε ε ηερλνινγηθή ζχγθιηζε πνπ 

πξσηνεκθαλίζηεθε απφ ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο – κεηαμχ ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο – ζπλέβαιιε ζηελ ζχγθιηζε ησλ 

αγνξψλ θαη ζηηο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 

Ζ ζεκεξηλή ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηψλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη αλνίγεη λέα πεδία αληαγσληζκνχ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

παξνρψλ. Απηή ε ζχγθιηζε νδεγεί ζηνλ πιήξε θαη γξήγνξν κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηειεπηθνηλσλίεο, κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηερλνινγίεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, θαηά ηξφπν πνπ νη κέρξη πξφζθαηα δηαθξηηέο νκάδεο ππεξεζηψλ ζα 

αιιεινζπγρσλεχνληαη, ζπγρένληαο ηηο έσο ηψξα ζαθείο δηαθξίζεηο αλάκεζα ηνπο. Οη 

επηπηψζεηο ηηο ζχγθιεζεο επεξεάδνπλ θαη ηνπο πνιίηεο, θπξίσο φκσο απηνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ ήδε ηζρχεη γηα ηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε απφ ηε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1998. Ζ λέα 

απηή πεξίνδνο πνπ δηαλχεηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζχγθιηζε ησλ 
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ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπο δηαθξίλεηαη απφ νμχ θαη 

ζθιεξφ αληαγσληζκφ, ν νπνίνο κπνξεί λα επηθέξεη φρη κφλν ζεηηθέο αιιά θαη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

 

3.2 Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

 

Μέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ ν θιάδνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

έλα ζθηθηφ κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δελ έδηλε επθαηξίεο γηα αλάπηπμε. Ζ 

απειεπζέξσζε μεθίλεζε απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Ηαπσλία. ηελ Δπξψπε, φιεο νη 

κεγάιεο ηειεπηθνηλσληαθέο εηαηξίεο απνηεινχζαλ θξαηηθά κνλνπψιηα κέρξη ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70. Αθνινχζεζαλ νη καδηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ δεθαεηηψλ ‟80 

θαη ‟90, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ ζεκεξηλή δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ θιάδνπ. Ζ 

απειεπζέξσζε ήηαλ ε θπζηθή θαηάιεμε ησλ κεγάισλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο πνπ 

είραλ νη ηειεπηθνηλσλίεο κεηά ηελ ηερλνινγηθή έθξεμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 αιιά δε 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνξηζκέλσλ απφ ηηο θξαηηθέο 

θπβεξλήζεηο πξνυπνινγηζκψλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ. Έηζη, ε 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ηελ αλάπηπμε απνδνηηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο κε ρακειφ θφζηνο. 

 

Ζ νινθιεξσηηθή απειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηψλ έρεη κεηαβάιεη ηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ θιάδν ίζσο ζηνλ πην εμειίμηκν θιάδν ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

Απφ ηα άθακπηα θαη αλαπνηειεζκαηηθά κνλνπψιηα πνπ ππήξραλ, ε Δπξψπε 

νδεγήζεθε ζε έλα πιήξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Με ηελ απειεπζέξσζε πνπ 



66 
 

ζηαδηαθά νινθιεξψζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, άλνημε ν δξφκνο, ηφζν γηα ην 

άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο εληφο ηεο Δ.Δ., φζν θαη γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ επξσπατθψλ εηαηξηψλ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Δ.Δ., ζε αλαπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο. 

 

Ο αληαγσλίζηκνο γίλεηαη θαζεκεξηλά εληνλφηεξνο. Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηεηζδχνπλ ζε 

εληειψο λέεο αγνξέο. Ζ πίεζε απφ ηνλ παγθνζκηνπνηεκέλν απηφλ αληαγσληζκφ 

απμάλεη ηηο επελδχζεηο, ηελ θαηλνηνκία θαη νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη επηηαρχλεη 

ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

 

Οη ηειεπηθνηλσλίεο είλαη έλαο θιάδνο κε ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ζην λέν απηφ 

παγθνζκηνπνηεκέλν παξαβάιινλ. Απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο θαη 

έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο ησλ αγνξψλ θαη νηθνλνκηψλ. 

πλεθέξνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε δεθάδσλ ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θπξίσο 

δηαζέηνπλ ηελ επειημία λα επηβηψζνπλ αθφκα θαη ζηηο δπζθνιφηεξεο πεξηφδνπο. Με 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, ν θιάδνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο, αθήλνληαο πίζσ ηνκείο φπσο ε ελέξγεηα, 

ν ηνπξηζκφο, ε βηνκεραλία θαη άιινπο πνπ ζην παξειζφλ πξσηνζηαηνχζαλ. 

 

Σα επφκελα ρξφληα, φρη κφλν δελ ζα επηθέξνπλ κείσζε ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αιιά ν ηνκέαο απηφο ζα επεθηαζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ 

ζπγρψλεπζε θη άιισλ ηνκέσλ θαη ζα θπξηαξρήζεη σο έλαο ππεξηφκεαο ηεο 
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επηθνηλσλίαο πνπ ζα θαιχπηεη, ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα απνηειεί ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

Ο ρψξνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πέξαζε κηα πεξίνδν κεγάισλ αιιαγψλ ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, έρεη 

θηάζεη ζήκεξα ζηελ επνρή ηεο ηξίηεο γεληάο ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. Ωζηφζν, ν 

θιάδνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κεηά απφ κηα ζεηξά εηψλ κε πςεινχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο, παξνπζίαζε ζαθείο ελδείμεηο κε απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ην 1999. Ζ 

θξίζε πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία παλακεξηθψλ δηθηχσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε άλνδν ησλ 

κεηνρψλ ζηα ηέιε ηνπ ‟90, δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νχηε νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ ηειηθά λα 

νδεγήζνπλ ηηο εμειίμεηο θαη λα δηαδξακαηίζνπλ ηνλ ξφιν γηα ηνλ νπνίν πξννξηδφηαλ 

απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαη πνιηηηθνχο θχθινπο ηεο επξσπατθήο έλσζεο. 

Δπηρεηξεζηαθνί θνινζζνί, φπσο ε KPN, ε British Telecom θαη ε Deutsche Telekom 

είλαη ππεξρξεσκέλεο θαη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί είηε έρνπλ ππνβαζκίζεη ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα είηε ηνπο απεηινχλ γηα θάηη ηέηνην. 

 

Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ αληαγσληζκφ, πνπ νινέλα θαη εληείλεηαη κε 

απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζε επελδχζεηο κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ 

κπνξνχλ λα αληέμνπλ θαη λα ππεξρξεψλνληαη. Έλα δεχηεξν πξφβιεκα πνπ αλέθπςε 

ήηαλ ε ππεξεθηίκεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο δήηεζεο. Οη επηρεηξήζεηο παξαζπξφκελεο 
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απφ ηελ αλάπηπμε πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, αλέκελαλ 

αικαηψδεο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο δήηεζεο, ελψ αληίζεηα ε αγνξά παξνπζίαζε 

ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

επηβξάδπλζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Δπίζεο, νξηζκέλεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

πξνψζεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζπζηέξεζαλ ηελ είζνδν λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά, θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ είζπξαμε εζφδσλ γηα ηηο 

ηειεπηθνηλσληαθέο επηρεηξήζεηο. Δηδηθά ε Δπξσπατθή Έλσζε θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη θαη ηα εζσηεξηθά πνιηηηθά ηεο πξνβιήκαηα, ε επίιπζε ησλ νπνίσλ 

είλαη ε πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ εθηφο ησλ 

ζπλφξσλ ηεο. 

 

Γεδνκέλσλ ινηπφλ ησλ αδπλακηψλ ζε Ζ.Π.Α. θαη Δπξψπε, ε Ηαπσλία έρεη αλαιάβεη 

ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε δηεζλέο επίπεδν ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, αθινπζψληαο έλα 

κνληέιν αλάπηπμεο κέζσ ηεο παξνρήο πιεζψξαο ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, παξά ηα 

πξνβιήκαηα απηά ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζπλερίδεηαη κε κεγάιν ξπζκφ. πκθψλα κε 

ην επξσπατθφ παξαηεξεηήξην ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο (ΔΗΣΟ – EUROPIAN 

Informational Technology Observatory), ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζα ζπλερηζηεί, αλ 

θαη ίζσο κε ιηγφηεξν ρακειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

δεθαεηία. 
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3.3 ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

Καζψο ε απειεπζεξσκέλε ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά βξίζθεηαη πιένλ ζε θάζε 

σξίκαλζεο, παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ ζπκθσλνχλ φηη ην αληαγσληζηηθφ ζθεληθφ δελ 

έρεη αθφκα πιήξσο δηακνξθσζεί, ραξαθηεξίδεηαη δε απφ κηα ξεπζηφηεηα ζε φηη 

αθνξά ηε κειινληηθή εηθφλα ηνπ. 

 

Παξφιν πνπ ν αληαγσληζκφο (εηδηθά γηα ηελ ηειεθσλία), κεηαμχ ηνπ βαζηθνχ θνξέα 

θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ παξνρψλ, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ θαη αξθεηέο 

θφξεο ελψλεη ην ζχλνιν ησλ λενεηζεξρφκελσλ εηαηξηψλ ζε έλα εληαίν κέησπν, ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ είλαη εμίζνπ έληνλνο, εζηηάδεη δε σο επί ην 

πιείζηνλ ζηελ δηακφξθσζε δηαθνξνπνηεκέλσλ παθέησλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πεξηιακβάλνπλ θαζψο θαη απφ ηε 

δηακφξθσζε ηνπο βάζε ησλ αλαγθψλ θαζνξηζκέλσλ νκάδσλ πειαηψλ. 

 

Ζ βησζηκφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ παξνρψλ, πέξα ησλ αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ θαη ησλ 

παθέησλ ππεξεζηψλ, εμαξηάηαη θαη απφ ην „βάζνο‟ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο θάζε 

εηαηξίαο κέρξη απηή λα πινπνηήζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. 

Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο εκπνξηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, κέρξη ηελ 

αλάπηπμε κηαο ζεκαληηθήο ζπλδξνκεηηθήο βάζεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ζε επίπεδν ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

(δίθηπν θιπ.), παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ βξαρχ-κεζνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ εηαηξηψλ ζε απηφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο απειεπζεξσκέλεο 

αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ. 
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ε θάζε πεξίπησζε νη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ είλαη επνίσλεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ ζπλερίδεηαη κε κεησκέλνπο σζηφζν ξπζκνχο ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο ηεο χθεζεο πνπ ππάξρεη ζηελ δηεζλή νηθνλνκία. Πεξηζζφηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηα ζεκειηψδε κεγέζε θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

Ο αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη ζπλερψο. Οη λέεο 

ππεξεζίεο πνπ εκθαλίδνληαη αιιάδνπλ ζπλερψο ην ηνπίν ζηελ αγνξά θαη πξνζθέξνπλ 

λέεο δπλαηφηεηεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Μέζα ζε απηφ φκσο ην ηνπίν επηηπρεκέλε 

είλαη κηα εηαηξία πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο αμίαο θαη πςειήο πνηφηεηαο ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 

3.4 ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΣΟ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ  

 

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηαζηεί ην πξνθίι πέληε κεγάισλ εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσλίαο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δπξψπε θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο απηψλ ησλ εηαηξηψλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη ν ΟΣΔ, ε 

France Télécom, ε Deutsche Telekom, ε Belgacom θαη ηέινο ε KPN.  Πξφθεηηαη γηα 

εηαηξίεο πνπ πξσηαγσληζηνχλ ε θάζε κηα ζηελ ρψξα ηνπο θαη είλαη νη πην 

αληηπξνζσπεχηεθεο γηα ηελ εηθφλα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ζε θάζε ρψξα αληίζηνηρα. 
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3.4.1 ΟΣΔ 

 

Ο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (OTE) είλαη ε παιαηφηεξε θαη κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. 

Ηδξχζεθε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο 23 Οθησβξίνπ 1949 θαη ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 

1949 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα επίζεκα εγθαίληα έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Αληηθαηέζηεζε ηελ Αλψλπκε Διιεληθή Σειεθσληθή Δηαηξεία (ΑΔΣΔ) πνπ είρε σο 

ηφηε ηελ επζχλε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

Απφ ηφηε θαη κέρξη ην 2001 θαηείρε ην κνλνπψιην ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα θαη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, φπνπ ε θηλεηή 

ηειεθσλία κπήθε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Διιήλσλ, ε ιέμε «ηειεπηθνηλσλίεο» θαη 

«ΟΣΔ» ήηαλ ζρεδφλ ηαπηφζεκεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο παξφιν πνπ δελ 

είραλ θακηά ζρέζε νη ηδησηηθνί παξνρνί κε ηνλ ΟΣΔ. 
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Γηάγξακκα 3.1 

Γξάθεκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από            

11-06-2008 έσο 09-06-2010 

 

Παξαπάλσ θαίλεηαη ην γξάθεκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010. Ζ ηηκέο απηέο ηεο κεηνρήο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έμνδνο ζην λεπξσληθφ δίθηπν πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην 

επφκελν θεθάιαην. Απφ ην γξάθεκα παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή πηψζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο, πξνθαλψο ιφγσ ηεο δηεζλνχο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία 2 

ρξφληα. 
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3.4.2 France Télécom 

 

Μέρξη ην 1988, ε FT ήηαλ γλσζηή σο Direction Générale des Télécommunications, 

έλα ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Σαρπδξνκείσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Έγηλε απηφλνκε ην 

1990. Ηδησηηθνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζηεξά θπβέξλεζε ηνπ Ληνλέι Ενζπέλ αξρίδνληαο 

απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 1998. Ζ γαιιηθή θπβέξλεζε, ηφζν άκεζα φζν θαη κέζσ ηεο 

εηαηξείαο ραξηνθπιαθίνπ ERAP, ζπλερίδεη λα θαηέρεη κεξίδην πεξίπνπ 27% ζηελ 

εηαηξεία. Δπηπιένλ, ην ζπκβνχιην ησλ ππνπξγψλ ηεο θπβέξλεζεο δηνξίδεη ηνλ CEO. 

 

Ζ France Télécom SA είλαη ε θχξηα εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ ζηε Γαιιία, ε ηξίηε 

κεγαιχηεξε ζηελ Δπξψπε θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηνλ θφζκν. Απαζρνιεί 

ζήκεξα πεξίπνπ 180,000 άηνκα (ην ήκηζπ εθηφο ηεο Γαιιίαο) θαη 192,7 εθαηνκκχξηα 

πειάηεο ζε φιν ηνλ θφζκν (2010). Σν 2008 ν φκηινο είρε έζνδα  53,500,000,000 € . Ζ 

έδξα ηεο είλαη ζην Place d'Alleray, ζην 15ν δηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνχ θαη ε 

ζεκεξηλφο CEO είλαη ν Stéphane Richard. 
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Γηάγξακκα 3.2 

Γηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο France Télécom γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 

 

Παξαπάλσ θαίλεηαη ην γξάθεκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο France Télécom γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010. Ζ ηηκέο απηέο ηεο κεηνρήο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έμνδνο ζην λεπξσληθφ δίθηπν πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην 

επφκελν θεθάιαην. Απφ ην γξάθεκα παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή πηψζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο, πξνθαλψο ιφγσ ηεο δηεζλνχο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία 2 

ρξφληα. 
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3.4.3 Deutsche Telekom 

 

Ζ Deutsche Telekom AG  είλαη κηα εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ κε έδξα ηε Βφλλε ηεο 

Γεξκαλίαο. Δίλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Δπξψπε. H Deutsche 

Telekom ηδξχζεθε ην 1996 φηαλ θαη ηδησηηθνπνηήζεθε ε θξαηηθή Deutsche 

Bundespost ε νπνία είρε θαη ην κνλνπψιην ηεο αγνξάο. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, ε 

γεξκαληθή θπβέξλεζε εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ην 15% ησλ κεηνρψλ ζε κεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο άκεζα, θαη έλα άιιν 17% κέζσ ηεο θπβεξλεηηθήο  ηξάπεδαο  KfW. 

 

Ο πξψελ CEO, Kai-Uwe Ricke είρε εθδησρζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

εηαηξείαο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο  ησλ πειαηψλ ζε 

θζελφηεξνπο αληαγσληζηέο. Πεξηζζφηεξνη απφ 1,5 εθαηνκκχξηα πειάηεο πξνηίκεζαλ  

αληίπαιεο εηαηξείεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2005 θαη 2006 θαη ζαλ απνηέιεζκα, ε 

Deutsche Telekom απφιπζε  πεξηζζφηεξνπο  απφ 30.000 εξγαδνκέλνπο. Ο λένο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο αλαθνηλψζεθε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 2006 κεηά απφ κηα 

νινλχρηηα ζχζθεςε ηνπ ζπκβνπιίνπ: René Obermann , ν πξψελ δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο ηεο T-Mobile International. 

 

Ο πξνθάηνρνο ηνπ Ricke, Ron Sommer, πξφεδξνο ηεο Deutsche Telekom κεηαμχ ηνπ 

1995 θαη ηνπ 2002, είρε εθδησρζεί ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο 

εηαηξείαο θαηά ην 2002 . ην απνθνξχθσκα ηεο «θνχζθαο», ε κεηνρή είρε εθηηκεζεί 

ζε πάλσ απφ € 100 αιιά κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε πεξίπνπ € 12 αλά κεξίδην θαηά ηε 

δηάξθεηα δχν κελψλ.  
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ην πιαίζην ηεο δηακάρεο ηεο Deutsche Telekom γηα ην ζέκα ησλ ππνινίπσλ, 

ππνβιήζεθαλ ρξεψζεηο θαηά ηεο εηαηξείαο γηα δήζελ θαηάρξεζε δεδνκέλσλ θιήζεσλ 

κε ζθνπφ ηελ θαηαζθφπεπζε ησλ κειψλ ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ε εηαηξεία επηβεβαίσζε φηη ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία 17 εθαη. πειαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο είραλ αληηγξαθεί. 

 

 

Γηάγξακκα 3.3 

Γηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Deutsche Telekom γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

Days

D
e
u
ts

c
h
e
 T

e
le

k
o
m

 S
to

c
k
 P

ri
c
e



77 
 

Παξαπάλσ θαίλεηαη ην γξάθεκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Deutsche Telekom γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010. Ζ ηηκέο απηέο ηεο κεηνρήο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έμνδνο ζην λεπξσληθφ δίθηπν πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην 

επφκελν θεθάιαην. Απφ ην γξάθεκα παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή πηψζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο, πξνθαλψο ιφγσ ηεο δηεζλνχο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία 2 

ρξφληα. 

 

3.4.4 Belgacom 

 

Ζ Belgacom Group, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Belgacom NV / SA θαη ηηο θχξηεο 

ζπγαηξηθέο ηεο πνπ είλαη ε Proximus (Belgacom Mobile), ε Telindus (Belgacom 

ICT), ε Belgacom International Carrier Services, ε Skynet, ε Tango θαη ε Scarlet, 

είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Βειγίνπ. Δίλαη θαηά θχξην ιφγν 

θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο, κε κεξίδην 53,3% + 1. 
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Γηάγξακκα 3.4 

Γηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Belgacom γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 

 

Παξαπάλσ θαίλεηαη ην γξάθεκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Belgacom γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010. Ζ ηηκέο απηέο ηεο κεηνρήο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έμνδνο ζην λεπξσληθφ δίθηπν πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην 

επφκελν θεθάιαην. Απφ ην γξάθεκα παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή πηψζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο, πξνθαλψο ιφγσ ηεο δηεζλνχο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία 2 

ρξφληα. 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Days

B
E

L
G

A
C

O
M

 S
to

c
k
 P

ri
c
e



79 
 

3.4.5 KPN 

 

Ζ KPN ή αιιηψο Koninklijke KPN N.V., είλαη κηα νιιαλδηθή εηαηξία ζηαζεξνχ 

δηθηχνπ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 2G θαη 3G 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ εηαηξία εδξεχεη ζηελ Υάγε. ηελ Οιιαλδία  ε KPN έρεη 6,3 

εθαηνκκχξηα πειάηεο ηειεθσλίαο ζηαζεξήο γξακκήο. Σν ηκήκα θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ηεο, KPN Mobile, έρεη πάλσ απφ 26 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο ζηελ Οιιαλδία, ζηε 

Γεξκαλία, ζην Βέιγην θαη κε δηαθνξεηηθέο εκπνξηθέο νλνκαζίεο. Μέζσ ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηεο, πνιιψλ επξσπατθψλ ISP, ε KPN παξέρεη επίζεο πξφζβαζε ζην 

Internet ζε 2,1 εθαηνκκχξηα πειάηεο θαη πξνζθέξεη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο 

δηθηχνπ θαη  κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε φιε ηε Γπηηθή Δπξψπε. 

 

Ζ νιιαλδηθή θπβέξλεζε ηδησηηθνπνίεζε ζηαδηαθά ηελ KPN, αξρίδνληαο απφ ην 1994, 

κεηψλνληαο ην κεξίδηφ ηεο ζην 6,4% ην 2005 θαη ηειηθά ζην κεδέλ ην 2006. Σν 2001, 

ε KPN πξνζπάζεζε λα ζπγρσλεπηεί κε ηελ βειγηθή telco Belgacom. Γελ ηα 

θαηάθεξε, ιφγσ ηεο απξνζπκίαο ηεο βειγηθήο θπβέξλεζεο. Σν 2001, ε ηζπαληθή 

Telefonica εθδήισζε ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά ηεο KPN.  

 

Ζ ηαπσληθή εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο NTT DoCoMo θαηέρεη ην 2% ησλ κεηνρψλ 

ηεο KPN Mobile NV. Απφ ην 2002 κέρξη ην 2007, ε KPN Mobile παξέρεη ππεξεζίεο 

i-mode γηα ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο. Σν i-mode, φπσο ζεζπίζηεθε απφ ηελ 

KPN E-Plus ζηε Γεξκαλία ην Μάξηην ηνπ 2002 θαη απφ ηελ KPN Mobile The 
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Netherlands ηνλ Απξίιην ηνπ 2002 ήηαλ ε πξψηε δηαδηθηπαθή ππεξεζία θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηελ Δπξψπε. 

 

Ζ KPN θαηέρεη ελ κέξεη ηελ KPNQwest, κηα εηαηξία ηειεπηθνηλσληψλ πνπ αλήθεη 

ηζνκεξψο απφ ηελ KPN θαη American Qwest Communications International. Ζ 

εηαηξεία ηδξχζεθε γηα λα ελψζεη ηα ζχγρξνλα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ θαη ησλ δχν 

εηαίξσλ θαη ηε ηερλνγλσζία ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πειαηεηαθήο βάζεο 

EUnet International. 

 

Σν 2007, ε KPN αγφξαζε ηελ Getronics N.V., κηα εηαηξεία παγθνζκίσλ ππεξεζηψλ 

ICT κε πεξηζζφηεξνπο απφ 22.000 εξγαδνκέλνπο θαη έγηλε ζρεδφλ δχν θνξέο ην 

αξρηθφ κέγεζνο ηεο. Ζ KPN αθφκα πνπιάεη ηκήκαηα ηεο Getronics πνπ δελ είλαη ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηεο. Πξφζθαηα πνχιεζαλ έλα νιιαλδηθφ ηκήκα ηεο Getronics πνπ 

νλνκάδεηαη Business Application Services (BAS) ζηελ Capgemini γηα πεξίπνπ 

€250,000,000. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Qwest
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Γηάγξακκα 3.5 

Γηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο KPN γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 

 

Παξαπάλσ θαίλεηαη ην γξάθεκα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο KPN γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010. Ζ ηηκέο απηέο ηεο κεηνρήο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έμνδνο ζην λεπξσληθφ δίθηπν πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην 

επφκελν θεθάιαην. Απφ ην γξάθεκα παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή πηψζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο, πξνθαλψο ιφγσ ηεο δηεζλνχο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηνλ θφζκν ηα ηειεπηαία 2 

ρξφληα. 
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Γηα θάζε κηα εηαηξία, ηξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πην ζεκαληηθά ηεο 

εηθφλα ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο θαη είλαη νη εμήο: νη ηηκέο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε 

ρξεκαηηζηήξηνπ, νη ηηκέο ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ - Γνιαξίνπ θαη ηέινο νη ηηκέο ηνπ 

επηηνθίνπ Euribor. Οη ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ είζνδνη ζην λεπξσληθφ 

δίθηπν πνπ ζα εμεηαζηεί ζην επφκελν θεθάιαην. Ζ ηζνηηκία θαη ην επηηφθην είλαη ηα 

ίδηα γηα φιεο ηηο εηαηξίεο, θαζψο θαη νη πέληε βξίζθνληαη εληφο ηεο επξσπατθήο δψλεο. 

Σν κφλν πνπ δηαθέξεη γηα θάζε ρψξα είλαη ε ηηκή ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία αλήθεη ε εηαηξία. 

  

Με ηελ βνήζεηα δηαγξακκάησλ παξαθάησ ζα θάλεη ε πνξεία ησλ ηξηψλ απηψλ 

παξακέηξσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10-6-2008 έσο 08-06-2010, ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα εμεηαζηεί θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ησλ εηαηξηψλ απηψλ. ηελ 

ζπλέρεηα ζα εηζαρζνχλ ηα δεδνκέλα απηά ζην Νεπξσληθφ Γίθηπν πνπ ζα ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ησλ πέληε απηψλ εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσλίαο. 

 

Γηα αξρή ζα παξνπζηαζηεί κε δηαγξάκκαηα ε εηθφλα ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ γηα θάζε κηα ρψξα ζηελ νπνία αλήθνπλ, ν ΟΣΔ (Διιάδα), ε France 

Télécom (Γαιιία), ε Deutsche Telekom Γεξκαλία), ε Belgacom (Βέιγην) θαη  ε KPN 

(Οιιαλδία), γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10-6-2008 έσο 08-06-2010. 

 



83 
 

 

Γηάγξακκα 3.6 

Γξάθεκα ηνπ Γεληθνύ Γείθηε Υξεκαηηζηήξηνπ Αζελώλ 

από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 
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Γηάγξακκα 3.7 

Γξάθεκα ηνπ Γεληθνύ Γείθηε CAC 40 ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Γαιιίαο 

από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 
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Γηάγξακκα 3.8 

Γξάθεκα ηνπ Γεληθνύ Γείθηε XETRA DAX ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Γεξκαλίαο  

από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 
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Γηάγξακκα 3.9 

Γξάθεκα ηνπ Γεληθνύ Γείθηε AMS EXCH ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Οιιαλδίαο 

από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 
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Γηάγξακκα 3.10 

Γξάθεκα ηνπ Γεληθνύ Γείθηε BEL20 ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ Βειγίνπ 

από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηάγξακκα ησλ γεληθψλ δεηθηψλ ησλ πέληε κεγάισλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ ηεο Δπξψπεο θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα κεγάιε πηψζε γηα έλα 

ηξίκελν απφ ηνλ Ηνχλε ηνπ 2008 κέρξη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2008, αιιά κεηά απφ απηή 

ηελ πηψζε παξαηεξείηαη κηα απφηνκε αχμεζε ηνπ δείθηε θαη ηέινο κηα 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζε έλα θιεηζηφ εχξνο ηηκψλ ηνπ δείθηε. Βέβαηα απηή ε εηθφλα δελ 

ηζρχεη γηα ηνλ γεληθφ δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, φπνπ παξαηεξείηαη κηα 

απφηνκε πηψζε απφ ηνλ Απξίιε ηνπ 2009 κέρξη ζήκεξα. 
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ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ε εηθφλα ηνπ επηηνθίνπ Euribor, ην νπνίν είλαη 

ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην, δειαδή ην επηηφθην πνπ δαλείδεη ε κία Σξάπεδα ηελ άιιε 

θαη ην νπνίν θαζνξίδεηαη θαζεκεξηλά απφ άλσ ησλ πελήληα Σξαπεδψλ κέζσ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε εηθφλα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

κεηαμχ Δπξψ θαη Γνιαξίνπ. Πξφθεηηαη γηα δπν παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο κηαο εηαηξίαο ηειεπηθνηλσλίαο, γηα απηφ θαη 

επηιέρηεθαλ λα εηζαρζνχλ ζαλ παξάκεηξνη ζην Νεπξσληθφ Γίθηπν πνπ ζα εμεηαζηεί 

ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

  

Γηάγξακκα 3.11 

Γξάθεκα ηνπ επηηνθίνπ Euribor  από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 
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Γηάγξακκα 3.12 

Γξάθεκα ηνπ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κεηαμύ Δπξώ θαη Γνιαξίνπ 

από 11-06-2008 έσο 09-06-2010 

 

Απφ ην δηάγξακκα ηνπ επηηνθίνπ Euribor παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή πησηηθή ηάζε  

ηνπ επηηνθίνπ, θαζψο νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ρνξεγνχλ αθεηδψο ξεπζηφηεηα ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ελψ κεηψλνπλ ηα βαζηθά επηηφθηα ηνπο ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο 

δεκηέο απφ ηελ επέθηαζε ηεο δηεζλνχο πηζησηηθήο θξίζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

φζνλ αθνξά ηελ ηζνηηκία Δπξψ-Γνιαξίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ην δνιάξην 

αλαηηκήζεθε έλαληη ηνπ επξψ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο, πνιινί αλαιπηέο πηζηεχνπλ φηη ε 

αλνδηθή πνξεία ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο ζα ζπλερηζηεί. Απηέο νη 
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πξνβιέςεηο βαζίδνληαη ζηελ αλεζπρία ησλ αγνξψλ γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο 

ζπλέπεηεο ησλ «δηπιψλ» ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ ζηηο ΖΠΑ θαζψο, βξαρππξφζεζκα ηνπιάρηζηνλ, ε εμαζζέλεζε ηνπ 

δνιαξίνπ εμππεξεηεί ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ακεξηθαληθψλ ειιεηκκάησλ.  

 

Δλψ ην επξψ είρε ηζρπξνπνηεζεί θαηά 8,19% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ κέρξη ηα κέζα 

Ηνπιίνπ 2008, ε θαηάζηαζε αληηζηξάθεθε, θιείλνληαο ην 2008 ζηα επίπεδα ησλ 

1,4114 δνιαξίσλ κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα ράζεη φια ηα θέξδε πνπ είρε απνθνκίζεη 

κέρξη ηα κέζα Ηνπιίνπ αιιά θαη λα θαηαγξάςεη κηα δηνιίζζεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,32% 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2008. Ζ δηνιίζζεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ 

λνκίζκαηνο ζπλερίζζεθε θαη ην πξψην δίκελν ηνπ 2009. ηηο 5 Μαξηίνπ ε ηζνηηκία 

θαηαγξάθεθε ζηα 1,2541 δνιάξηα αλά επξψ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζσξεπηηθά απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 2008 θαη κέρξη ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2009, ε δηνιίζζεζε ηνπ επξψ έλαληη 

ηνπ δνιαξίνπ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 17,41%. 

 

3.5 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

 

Ζ ζεκεξηλή ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηψλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη αλνίγεη λέα πεδία αληαγσληζκνχ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

παξνρψλ. Σν ζθηθηφ κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα δηαδέρηεθαλ  νη καδηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο 

ησλ δεθαεηηψλ ‟80 θαη ‟90, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ ζεκεξηλή δηακφξθσζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ θιάδνπ. Με ηελ απειεπζέξσζε πνπ ζηαδηαθά νινθιεξψζεθε ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, άλνημε ν δξφκνο, ηφζν γηα ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ γηα ηηο 
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ηειεπηθνηλσλίεο εληφο ηεο Δ.Δ., φζν θαη γηα ηελ επέθηαζε ησλ επξσπατθψλ εηαηξηψλ 

εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Δ.Δ., ζε αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο αγνξέο. 

 

Ωζηφζν, ν θιάδνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κεηά απφ κηα ζεηξά εηψλ κε πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο, παξνπζίαζε ζαθείο ελδείμεηο κε απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ην 

1999. Ζ θξίζε πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο Ζ.Π.Α., σζηφζν νχηε νη επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ ηειηθά λα νδεγήζνπλ ηηο εμειίμεηο θαη λα δηαδξακαηίζνπλ 

ηνλ ξφιν γηα ηνλ νπνίν πξννξηδφηαλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

θχθινπο ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Καζψο ε απειεπζεξσκέλε ηειεπηθνηλσληαθή 

αγνξά βξίζθεηαη πιένλ ζε θάζε σξίκαλζεο, παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ ζπκθσλνχλ φηη 

ην αληαγσληζηηθφ ζθεληθφ δελ έρεη αθφκα πιήξσο δηακνξθσζεί, ραξαθηεξίδεηαη δε 

απφ κηα ξεπζηφηεηα ζε φηη αθνξά ηε κειινληηθή εηθφλα ηνπ. 

 

Πέληε απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Δπξψπε θαη πξσηαγσληζηνχλ ε θάζε κηα ζηελ ρσξά ηνπο είλαη ν ΟΣΔ, ε France 

Télécom, ε Deutsche Telekom, ε Belgacom θαη ε KPN. Ζ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο απηψλ ησλ εηαηξηψλ επεξεάδεηαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο, κε ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο λα είλαη νη ηηκέο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ρξεκαηηζηήξηνπ, νη ηηκέο ηεο 

ηζνηηκίαο Δπξψ - Γνιαξίνπ θαη ηέινο νη ηηκέο ηνπ επηηνθίνπ Euribor. Ζ εηθφλα γηα 

απηέο ηηο παξακέηξνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηδηαίηεξα δνθεξή ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο θξίζεο. Ωζηφζν, παξά ηα πξνβιήκαηα ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

ζπλερίδεηαη κε κεγάιν ξπζκφ, αλ θαη ίζσο κε ιηγφηεξν ρακειφηεξνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. 
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ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΞΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Boyland, O. and G. Nicoletti: “Regulation, Market Structure and Performance in  

  Telecommunications”, OECD Economic Studies, 32, 2001 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο ΔΔΣΣ: “H 10
ε
 Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ  

  αγνξά ειεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ” 

Ζιίαο Αιεμάθεο: “Ππόηςπα Σςζηήμαηα Διασείπιζηρ Ποιόηηηαρ ζηιρ Τηλεπικοινυνίερ”,  

  Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, 2006 

Πάλνο ηπιηαλφπνπινο: “Οι Τηλεπικοινυνίερ ζηην Ελλάδα και ηον κόζμο: η  

  απελεςθέπυζη ηυν ηηλεπικοινυνιών ςπηπεζιών ζηην Ε.Ε. και ζηην Ελλάδα, οι  

  μεγαλύηεποι Τηλεπικοινυνιακοί Οπγανιζμοί ηος κόζμος, οι παγκόζμιερ ζςμμασίερ και  

  ο Ο.Τ.Ε.”, Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, 1999 

 

ΓΗΑΓΤΚΣΗΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

ADSL, επξπδσληθέο ζπλδέζεηο θαη ηερλνινγία, ADSLgr.com, “ ηελ ζθηά ηεζζάξσλ  

  γηγάλησλ νη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο” 

http://www.adslgr.com/forum/forumdisplay.php?f=3
http://www.adslgr.com/forum/archive/index.php
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Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ, www.eett.gr: “Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ  

  απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο Σειεπηθνηλσληψλ” 

European Information Technology Observatory: www.eitto.com 

ηνηρεία απφ ηελ ITU: www.itu.com 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΗΜΖ ΜΔΣΟΥΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΝΔΤΡΧΝΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εθαξκνγή ησλ ηερλεηψλ λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ πάλσ ζηελ εθηίκεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο πέληε κεγάισλ νξγαληζκψλ 

ηειεπηθνηλσλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απηή ηελ επνρή ζηελ Δπξψπε κε νξίδνληα 

κηα κέξα κπξνζηά. Οη ππνινγηζκνί θαη ηα γξαθήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ Neural Network Toolbox ηνπ Matlab κέζσ 

ηνπ Graphical User Interface. 

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε εθηίκεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο απαηηεί πνιιέο 

παξακέηξνπο γηα ηελ φζν ηνλ δπλαηφλ πην αθξηβή εθηίκεζε ηεο. Ωζηφζν ζε απηφ ην 

θεθάιαην επηιέρηεθαλ νη ηξεηο πην βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ζεσξείηαη φηη επεξεάδνπλ 

πην ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο κηαο εηαηξίαο ηειεπηθνηλσλίαο. ηελ επφκελε 

ελφηεηα ζα γίλεη κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθαλ κέζσ 

ηνπ Matlab γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ησλ πέληε κεγάισλ 

νξγαληζκψλ ηειεπηθνηλσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλαa ηνπ ΟΣΔ, ηεο France Télécom, ηεο 

Deutsche Telekom, ηεο Belgacom θαη ηεο KPN. 
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4.2 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΒΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΖ 

ΜΔΣΟΥΖ 

 

Σν δηάλπζκα ηεο κεηαβιεηήο εηζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα εηζαρζεί ζην 

ινγηζκηθφ ηνπ Matlab  γηα λα ηξνθνδνηήζεη ην λεπξσληθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ 

ηξεηο γξακκέο (rows) νη νπνίεο είλαη: νη ηηκέο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ρξεκαηηζηήξηνπ, νη 

ηηκέο ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ - Γνιαξίνπ θαη ηέινο νη ηηκέο ηνπ επηηνθίνπ Euribor. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ ηηκέο αληηζηνηρνχλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 10-6-2008 έσο 08-06-2010. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα επηιερηεί ην δηάλπζκα ηεο κεηαβιεηήο εμφδνπ πνπ ζα 

ηξνθνδνηήζεη ην λεπξσληθφ δίθηπν έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη ε εθπαίδεπζε ηνπ θαη 

είλαη νη ηηκέο ηεο κεηνρήο απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα 

δηαζηήκαηα ηηκψλ, επεηδή ζηφρνο απηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα πξνβιέςεη ηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο κηα κέξα κεηά απφ ηελ ηειεπηαία ηηκή ηεο κεηνρήο πνπ εηζήρζε ζηα 

δεδνκέλα εμφδνπ, δειαδή ηελ 10-06-2010, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δεδνκέλα εηζφδνπ 

ηα x1(k), x2(k), x3(k), αιιά σο δεδνκέλν εμφδνπ ην y(k+1), φπνπ ε κεηαβιεηή k  

αλαπαξηζηά ηηο εκέξεο. Απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη επνκέλσο είλαη ε 

κεηαθίλεζε ηνπ δηαλχζκαηνο ηεο κεηαβιεηήο εμφδνπ κηα κέξα κπξνζηά πνπ είλαη θαη 

ην δεηνχκελν δηάζηεκα πξφβιεςεο. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ, ζηάδην θαηά ην νπνίν 

ην λεπξσληθφ δίθηπν καζαίλεη κε ηελ βνήζεηα ελφο αιγνξίζκνπ εθπαίδεπζεο ηελ 
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ζρέζε αλάκεζα ζην δηάλπζκα ηεο κεηαβιεηήο εηζφδνπ θαη ηεο κεηαβιεηήο εμφδνπ. Ο 

αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν Levenberg-Marquardt θαη δηαηξεί απηφκαηα 

ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζε ηξία ζεη σο αθνινχζσο: 

 

 60% ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε 

 30% ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθπξψζνπλ φηη ην δίθηπν έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα γεληθεχεη θαη γηα λα ζηακαηήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε πξνηνχ γίλεη 

ππεξηξνθνδφηεζε  

 30% ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ έλα αλεμάξηεην ηεζη ηεο γελίθεπζεο ηνπ δηθηχνπ 

 

Πιένλ ην λεπξσληθφ δίθηπν έρεη  εθπαηδεπηεί θαη γλσξίδεη ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο 

ηηκέο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ρξεκαηηζηήξηνπ, ησλ ηζνηηκηψλ Δπξψ – Γνιαξίνπ θαη 

ηνπ επηηνθίνπ Euribor ηελ ρξνληθή ζηηγκή k κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή k+1. Δπνκέλσο είλαη πιένλ δπλαηφλ λα εηζαρζνχλ θαηλνχξηα δεδνκέλα – 

είζνδνη ζην λεπξσληθφ δίθηπν θαη λα ιεζθνχλ απνηειέζκαηα – έμνδνη ηα νπνία ζα 

ζπγθξηζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη γλσζηή ζαλ πξνζνκνίσζε (simulation). Φπζηθά ζαλ 

δεδνκέλα εηζφδνπ απηή ηελ θνξά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηηκέο ησλ ίδησλ 

παξακέηξσλ αιιά γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10-06-2008 έσο 09-06-2010, κηα 

κέξα κεηά δειαδή ψζηε λα παξζεί ζαλ απνηέιεζκα ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ επνκέλε 

εκέξα - ηελ 10-06-2010.  
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Σέινο, κηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο είλαη έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα λα θάλεη πφζν 

θνληά ή καθξηά είλαη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο πνπ 

πάξζεθαλ ζαλ έμνδνη απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ηερλεηνχ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. ηελ 

επφκελε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί γηα θάζε κηα εηαηξία ηειεπηθνηλσλίαο, ε γξαθηθή 

απεηθφληζε ηνπ ηερλεηνχ λεπξσληθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πάξζεθαλ. 

 

4.3 ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΣΖΔΛΠΗΚΟΗΝΧΝΗΚΑΧΝ 

ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΝΔΤΡΧΝΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΔΧ ΣΟΤ 

MATLAB 

 

4.3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηαζηεί ην ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη γηα ηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ ηερλεηνχ λεπξσληθνχ δηθηχνπ ψζηε λα γίλεη ε πξφβιεςε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. 

Σν Matlab δηαζέηεη έλα εμαηξεηηθφ toolbox  θαη αλάκεζα ζηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη 

είλαη ην Neural Network Toolbox. Ζ ζρεδίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε πξφβιεςε ζα 

γίλεη κέζσ ηνπ Graphical User Interface, ελφο γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

πεξηέρεηαη κέζα ζην toolbox ησλ Neural Networks. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

βήκαηα δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη φηη είλαη πηζαλφλ λα πεξηέρεηαη ζε απηά. 
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4.3.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΔΗΟΓΟΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟΗ 

 

Πξψην βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ, δειαδή ε εηζαγσγή ηνπ 

δηαλχζκαηνο εηζφδνπ, ηνπ δηαλχζκαηνο εμφδνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε νλνκαζία ηνπ 

λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Δθφζνλ δεκηνπξγεζεί, ην δίθηπν ζηελ ζπλέρεηα ζα εθπαηδεπηεί. 

Έπεηηα κπνξεί λα ζσζνχλ ηφζν ην ίδην ην δίθηπν, ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε ηελ 

εμάγσγε ηνπο ζην παξάζπξν εληνιψλ ηνπ Matlab (workspace). 

 

Ζ παξαπάλσ κέζνδνο ζα εθαξκνζηεί γηα θάζε ηειεπηθνηλσληαθφ νξγαληζκφ 

μερσξηζηά, μεθηλψληαο πην αλαιπηηθά απφ ηνλ ΟΣΔ. Πξψηα πξέπεη λα νξηζηεί ε 

είζνδνο ηνπ δηθηχνπ, ε νπνία είλαη έλα δηάλπζκα ηξηψλ γξακκψλ θαη νλνκάδεηαη 

inputsOTE_trans θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ ρξεκαηηζηήξηνπ, 

ησλ ηζνηηκηψλ Δπξψ – Γνιαξίνπ θαη ηνπ επηηνθίνπ Euribor πνπ αλαιχζεθαλ κε 

γξαθήκαηα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Σν δηάλπζκα εηζφδνπ – ην νπνίν ζαλ αξρηθή 

κνξθή είλαη ζε excel κνξθή - εηζάγεηαη ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο εληνιήο 

import. ηελ ζπλέρεηα νξίδεηαη ην δηάλπζκα ηεο κεηαβιεηήο εμφδνπ ην νπνίν είλαη 

έλα δηάλπζκα κηαο γξακκήο θαη απνηειείηαη απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο ηνπ θάζε 

ηειεπηθνηλσληαθνχ νξγαληζκνχ θαη νλνκάδεηαη OTEstockprice_trans.  
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Γηάγξακκα 4.1 

Απεηθόληζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

4.3.3 ΟΡΗΜΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

Σψξα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ην δίθηπν κέζσ ηεο εληνιήο new. Πξφθεηηαη γηα έλα 

λεπξσληθφ δίθηπν ηχπνπ Feed-forward backpropagation, ην νπνίν νλνκάδεηαη ΟΣΔnet 

θαη ζέηνληαη ζαλ είζνδνο ην inputsOTE_trans θαη ζαλ έμνδνο ην 

OTEstockprice_trans. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο 

εθκάζεζεο TRAINLM ή Levenberg-Marquardt. Ο αξηζκφο ησλ θξπθψλ επίπεδσλ 

νξίδεηαη ζε 4 ελψ θάζε επίπεδν ζα δηαζέηεη 35 λεπξψλεο. Σέινο, ε επίδνζε ηνπ 

δηθηχνπ ζα αμηνινγεζεί κε θξηηήξην ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα (MSE). 
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Γηάγξακκα 4.2 

Απεηθόληζε ησλ παξάκεξσλ ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

4.4.4 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

ηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε επηινγή Create γηα λα δεκηνπξγεζεί ην δίθηπν. Γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ επηιέγεηαη ην OTEnet θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγεηαη ην 
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open. Απηφ νδεγεί ζε έλα θαηλνχξην παξάζπξν ην νπνίν νλνκάδεηαη Network: 

OTEnet. Δπηιέγεηαη ην train φπνπ ζα γίλεη ε εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

θαζνξίδνληαη φπσο πξηλ νη είζνδνη θαη νη έμνδνη ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Σν 

παξάζπξν Network: OTEnet θαίλεηαη παξαθάησ.  

 

Γηάγξακκα 4.3 

Απεηθόληζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ εηζόδνπ – εμόδνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 
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Απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ πξνθχπηνπλ νη έμνδνη ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη ηα 

ζθάικαηα. Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ππάξρεη κηα επηινγή train network θάησ δεμηά, 

ε νπνία επηιέγεηαη ζηελ ζπλέρεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ. Έηζη ζα 

εκθαληζηεί έλα θαηλνχξην παξάζπξν ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. 

 

Γηάγξακκα 4.4 

Απεηθόληζε απνηειεζκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 
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Σν δηάγξακκα ηεο επίδνζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ εκθαλίδεηαη κέζσ ηεο επηινγήο 

performance πνπ ππάξρεη ζην παξάζπξν ηεο εθπαίδεπζεο. ην δηάγξακκα ηεο 

επίδνζεο εκθαλίδνληαη ηα ζθάικαηα εθπαίδεπζεο, επηθχξσζεο θαη ηεζη φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 4.5. 

 

  

Γηάγξακκα 4.5 

Απεηθόληζε ηεο επίδνζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

Σν δηάγξακκα δείρλεη φηη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ηνπ δηθηχνπ μεθηλά απφ κηα 

κεγάιε ηηκή θαη θαηαιήγεη ζε κηα κηθξφηεξε ηηκή. Με άιια ιφγηα δείρλεη φηη ην 

δίθηπν καζαίλεη. 
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Σν δηάγξακκα έρεη ηξεηο γξακκέο, ιφγσ ηνπ φηη ηα 495 δηαλχζκαηα εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ ρσξίδνληαη ηπραία ζε ηξεηο νκάδεο. Σν 60% ησλ δηαλπζκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ. Σν 20% ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

επηθπξψζεη πφζν θαιά γεληθεχεη ην δίθηπν. Ζ εθπαίδεπζε ζηα δηαλχζκαηα 

εθπαίδεπζεο ζπλερίδεηαη κέρξη φηνπ ε εθπαίδεπζε κεηψζεη ην ζθάικα ηνπ δηθηχνπ 

ζηα δηαλχζκαηα επηθχξσζεο. Όηαλ ην δίθηπν απνκλεκνλεχζεη ηελ ζρέζε εηζφδνπ –

εμφδνπ, ε εθπαηδεχζεη ζηακαηά. Απηή ε ηερληθή απηφκαηα απνθεχγεη ηελ 

ππεξηξνθνδφηεζε, ε νπνία καζηίδεη πνιινχο αιγφξηζκνπο βειηηζηνπνίεζεο θαη 

εθκάζεζεο. Σέινο, ην ππφινηπν 20% ησλ δηαλπζκάησλ παξέρεη έλα αλεμάξηεην ηεζη 

ηεο γελίθεπζεο ηνπ δηθηχνπ ζε δεδνκέλα ηα νπνία ην δίθηπν δελ έρεη πνηέ μαλαδεί. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ηεο επίδνζεο, ε βέιηηζηε επίδνζε ηεο 

επηθχξσζεο, ζπκβαίλεη ζηελ 13
ε
 επαλάιεςε, ζηελ νπνία ην ζθάικα επηθχξσζεο 

παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ, ελψ ε εθπαίδεπζε ζηακαηήζεη φηαλ ην ζθάικα 

επηθχξσζεο απμεζεί γηα 6 επαλαιήςεηο, ην νπνίν ζπκβαίλεη ζηελ 19
ε
 επαλάιεςε. 

ηελ παξαπάλσ εθαξκνγή ην απνηέιεζκα είλαη ινγηθφ ιφγσ ησλ αθνινχζσλ 

εθηηκήζεσλ: 

 Σν ηειηθφ κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα είλαη κηθξφ 

 Σν ζθάικα επηθχξσζεο θαη ην ζθάικα ηνπ ηεζη έρνπλ παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

 Γελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ππεξηξνθφδεηεζε ηνπ δηθηχνπ κεηά ηελ 17
ε
 

επαλάιεςε, φπνπ ζπκβαίλεη ε βέιηηζηε επίδνζε ηεο επηθχξσζεο. 
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Ήξζε ινηπφλ ε ζηηγκή λα δνζνχλ θαηλνχξηα δηαλχζκαηα εηζφδνπ ζην λεπξσληθφ 

δίθηπν θαη λα  παξζνχλ απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα ζπγθξηζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη simulation (πξνζνκνίσζε) θαζψο ειέγρεηαη ε κάζεζε ηνπ 

δηθηχνπ πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο ζε παξφκνηα είζνδν. Σν θαηλνχξην δηάλπζκα ηεο 

εηζφδνπ δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ην αξρηθφ θαζψο έρεη πξνζηεζεί κφλν κηα κέξα 

παξαπάλσ ζηα δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα ε 09-06-2010, ε νπνία ζα δψζεη ζαλ 

έμνδν ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ ηελ επνκέλε κέξα, ηελ 10-06-2010 πνπ είλαη θαη 

ε δεηνχκελε πξφβιεςε. 

 

Υξεζηκνπνηείηαη μαλά ε επηινγή open γηα λα εκθαληζηεί πάιη ην παξάζπξν γηα ην 

λεπξσληθφ δίθηπν κε ηελ νλνκαζία OTEnet. Απηή ηελ θνξά επηιέγεηαη ε εληνιή 

simulate θαη ζηελ ζέζε inputs ηξνθνδνηείηαη ην θαηλνχξην δηάλπζκα εηζφδνπ 

inputsOTEsim_trans. Έπεηηα ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή Simulate Network θάησ δεμηά 

θαη ην δίθηπν εκθαλίδεη  απνηειέζκαηα ζε κνξθή πίλαθα κηαο γξακκήο κε ηελ 

νλνκαζία OTEnet_outputs_sim πνπ νπζηαζηηθά είλαη νη ηηκέο ηηο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ 

γηα ηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010 ζπλ ηελ πξφβιεςε γηα ηελ 

10-06-2010. Σα παξαπάλσ θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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Γηάγξακκα 4.6  

Απεηθόληζε πξνζνκνίσζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα εμφδνπ ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ, δειαδή νη ηηκέο ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο 

γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζα γίλεη ζην ίδην δηάγξακκα γηα λα είλαη πην 

εκθαλήο ην πφζν θνληά ή καθξηά είλαη απηέο νη δπν ηηκέο. 
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Γηάγξακκα 4.7 

Γηάγξακκα ζύγθξηζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ κε ηα απνηειέζκαηα-

εμόδνπο ηνπ λεπξσληθνύ δηθηύνπ 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή. πγθεθξηκέλα, ε κπιε γξάκκα αλαπαξηζηά 

ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ γηα ην δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010, ελψ 

ε πξάζηλε γξακκή αλαπαξηζηά ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ ην λεπξσληθφ 

δίθηπν γηα ην ίδην δηάζηεκα. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ 10-06-2010 πνπ είλαη θαη ε 

δεηνχκελε πξφβιεςε είλαη 5,9706. Παξαηεξείηαη φηη ε πξφβιεςε ηνπ δηθηχνπ 

δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο, κε απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

επηηπγράλεηαη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη εθκάζεζε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Ζ 

ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ θαη ε πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ ζα 

κπνξνχζε θπζηθά λα παξάμεη αθφκα πην αθξηβή απνηειέζκαηα. ηελ ζπλέρεηα ζα 
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γίλεη κηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο αλάκεζα ζηηο εμφδνπο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα-ζηφρνπο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.8 

Γξακκηθή παιηλδξόκεζε απνηειεζκάησλ εμόδνπ ηνπ δηθηύνπ κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα-ζηόρνπο 
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Πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη R
2
=0,98155, ηηκή πνπ ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα πςειή θαη θαλεξψλεη πφζν θαιά αθνινπζεί ε έμνδνο ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο – ζηφρνπο. Αλ απαηηνχληαη αθφκα πην 

αθξηβή απνηειέζκαηα, κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ κηα απφ ηηο παξαθάησ πξνζεγγίζεηο: 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξπθψλ λεπξψλσλ 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξπθψλ λεπξψλσλ 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαλπζκάησλ εθπαίδεπζεο 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηηκψλ εηζφδνπ, εάλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 Γνθηκή ελφο δηαθνξεηηθνχ αιγφξηζκνπ εθπαίδεπζεο 

 

France Télécom 

 

Αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηελ France Télécom. Δηζάγνληαη 

ηα δηαλχζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαη ην λεπξσληθφ δίθηπν 

εθπαηδεχεηαη γηα λα κάζεη ηελ ζρέζε ηνπο. Σν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ 

πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. 
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Γηάγξακκα 4.9 

Απεηθόληζε απνηειεζκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

Σν δηάγξακκα ηεο επίδνζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ εκθαλίδεηαη κέζσ ηεο επηινγήο 

performance πνπ ππάξρεη ζην παξάζπξν ηεο εθπαίδεπζεο. ην δηάγξακκα ηεο 



111 
 

επίδνζεο εκθαλίδνληαη ηα ζθάικαηα εθπαίδεπζεο, επηθχξσζεο θαη ηεζη φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 4.10. 

 

 

  

Γηάγξακκα 4.10 

Απεηθόληζε ηεο επίδνζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ηεο επίδνζεο, ε βέιηηζηε επίδνζε ηεο 

επηθχξσζεο, ζπκβαίλεη ζηελ 9
ε
 επαλάιεςε, ζηελ νπνία ην ζθάικα επηθχξσζεο 
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παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ, ελψ ε εθπαίδεπζε ζηακαηήζεη φηαλ ην ζθάικα 

επηθχξσζεο απμεζεί γηα 6 επαλαιήςεηο, ην νπνίν ζπκβαίλεη ζηελ 15
ε
 επαλάιεςε.  

 

ην δηάγξακκα ηεο επίδνζεο εκθαλίδνληαη ηα ζθάικαηα εθπαίδεπζεο, επηθχξσζεο 

θαη ηεζη. Σν δηάγξακκα δείρλεη φηη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ηνπ δηθηχνπ μεθηλά 

απφ κηα κεγάιε ηηκή θαη θαηαιήγεη ζε κηα κηθξφηεξε ηηκή. Με άιια ιφγηα δείρλεη φηη 

ην δίθηπν καζαίλεη. 

 

Ήξζε ινηπφλ ε ζηηγκή λα δνζνχλ θαηλνχξηα δηαλχζκαηα εηζφδνπ ζην λεπξσληθφ 

δίθηπν θαη λα  παξζνχλ απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα ζπγθξηζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο France Télécom γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη simulation (πξνζνκνίσζε) θαζψο ειέγρεηαη ε 

κάζεζε ηνπ δηθηχνπ πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο ζε παξφκνηα είζνδν. Σν θαηλνχξην 

δηάλπζκα ηεο εηζφδνπ δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ην αξρηθφ θαζψο έρεη πξνζηεζεί κφλν 

κηα κέξα παξαπάλσ ζηα δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα ε 09-06-2010, ε νπνία ζα δψζεη 

ζαλ έμνδν ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο France Télécom ηελ επνκέλε κέξα, ηελ 10-06-

2010 πνπ είλαη θαη ε δεηνχκελε πξφβιεςε. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα εμφδνπ ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ πνπ βγήθαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε, δειαδή νη ηηκέο ηεο κεηνρήο ηεο France 

Télécom κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζα 



113 
 

γίλεη ζην ίδην δηάγξακκα γηα λα είλαη πην εκθαλήο ην πφζν θνληά ή καθξηά είλαη απηέο 

νη δπν ηηκέο. 

 

Γηάγξακκα 4.11 

Γηάγξακκα ζύγθξηζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο France Télécom κε ηα 

απνηειέζκαηα-εμόδνπο ηνπ λεπξσληθνύ δηθηύνπ 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή. πγθεθξηκέλα, ε κπιε γξάκκα αλαπαξηζηά 

ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο France Télécom γηα ην δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-

06-2010, ελψ ε πξάζηλε γξακκή αλαπαξηζηά ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ 

ην λεπξσληθφ δίθηπν γηα ην ίδην δηάζηεκα. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ 10-06-2010 πνπ 

είλαη θαη ε δεηνχκελε πξφβιεςε είλαη 15,5886. Παξαηεξείηαη φηη ε πξφβιεςε ηνπ 

δηθηχνπ δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο, κε απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη επηηπγράλεηαη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη εθκάζεζε ηνπ 
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λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Ζ ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ θαη ε πεξεηαίξσ 

εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ ζα κπνξνχζε θπζηθά λα παξάμεη αθφκα πην αθξηβή 

απνηειέζκαηα. ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο αλάκεζα ζηηο 

εμφδνπο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα-ζηφρνπο. 

 

Γηάγξακκα 4.12  

Γξακκηθή παιηλδξόκεζε απνηειεζκάησλ εμόδνπ ηνπ δηθηύνπ κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα-ζηόρνπο 
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Πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη R
2
=0,96985, ηηκή πνπ ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα πςειή θαη θαλεξψλεη πφζν θαιά αθνινπζεί ε έμνδνο ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο – ζηφρνπο. 

 

Deutsche Telekom  

 

Αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηελ Deutsche Telekom. 

Δηζάγνληαη ηα δηαλχζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαη ην λεπξσληθφ 

δίθηπν εθπαηδεχεηαη γηα λα κάζεη ηελ ζρέζε ηνπο. Σν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη 

παξαθάησ πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. 
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Γηάγξακκα 4.13 

Απεηθόληζε απνηειεζκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο επίδνζεο, ε βέιηηζηε επίδνζε ηεο 

επηθχξσζεο, ζπκβαίλεη ζηελ 20
ε
 επαλάιεςε, ζηελ νπνία ην ζθάικα επηθχξσζεο 
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παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ, ελψ ε εθπαίδεπζε ζηακαηήζεη φηαλ ην ζθάικα 

επηθχξσζεο απμεζεί γηα 6 επαλαιήςεηο, ην νπνίν ζπκβαίλεη ζηελ 26
ε
 επαλάιεςε.  

 

 

  

Γηάγξακκα 4.14 

Απεηθόληζε ηεο επίδνζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

ην δηάγξακκα ηεο επίδνζεο εκθαλίδνληαη ηα ζθάικαηα εθπαίδεπζεο, επηθχξσζεο 

θαη ηεζη φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ Γηάγξακκα 4.14. Σν δηάγξακκα δείρλεη φηη 
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ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ηνπ δηθηχνπ μεθηλά απφ κηα κεγάιε ηηκή θαη θαηαιήγεη 

ζε κηα κηθξφηεξε ηηκή. Με άιια ιφγηα δείρλεη φηη ην δίθηπν καζαίλεη. 

 

Ήξζε ινηπφλ ε ζηηγκή λα δνζνχλ θαηλνχξηα δηαλχζκαηα εηζφδνπ ζην λεπξσληθφ 

δίθηπν θαη λα  παξζνχλ απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα ζπγθξηζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Deutsche Telekom γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη simulation (πξνζνκνίσζε) θαζψο ειέγρεηαη ε 

κάζεζε ηνπ δηθηχνπ πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο ζε παξφκνηα είζνδν. Σν θαηλνχξην 

δηάλπζκα ηεο εηζφδνπ δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ην αξρηθφ θαζψο έρεη πξνζηεζεί κφλν 

κηα κέξα παξαπάλσ ζηα δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα ε 09-06-2010, ε νπνία ζα δψζεη 

ζαλ έμνδν ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Deutsche Telekom ηελ επνκέλε κέξα, ηελ 10-06-

2010 πνπ είλαη θαη ε δεηνχκελε πξφβιεςε. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα εμφδνπ ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ πνπ βγήθαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε, δειαδή νη ηηκέο ηεο κεηνρήο ηεο 

Deutsche Telekom κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο γηα ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Απηφ ζα γίλεη ζην ίδην δηάγξακκα γηα λα είλαη πην εκθαλήο ην πφζν θνληά 

ή καθξηά είλαη απηέο νη δπν ηηκέο. 

 



119 
 

 

Γηάγξακκα 4.15 

Γηάγξακκα ζύγθξηζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Deutsche Telekom κε ηα 

απνηειέζκαηα-εμόδνπο ηνπ λεπξσληθνύ δηθηύνπ 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή. πγθεθξηκέλα, ε κπιε γξάκκα αλαπαξηζηά 

ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Deutsche Telekom γηα ην δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-

06-2010, ελψ ε πξάζηλε γξακκή αλαπαξηζηά ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ 

ην λεπξσληθφ δίθηπν γηα ην ίδην δηάζηεκα. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ 10-06-2010 πνπ 

είλαη θαη ε δεηνχκελε πξφβιεςε είλαη 9,2168. Παξαηεξείηαη φηη ε πξφβιεςε ηνπ 

δηθηχνπ δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο, κε απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη επηηπγράλεηαη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη εθκάζεζε ηνπ 

λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Ζ ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ θαη ε πεξεηαίξσ 

εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ ζα κπνξνχζε θπζηθά λα παξάμεη αθφκα πην αθξηβή 
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απνηειέζκαηα. ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο αλάκεζα ζηηο 

εμφδνπο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα-ζηφρνπο. 

 

 

Γηάγξακκα 4.16 

Γξακκηθή παιηλδξόκεζε απνηειεζκάησλ εμόδνπ ηνπ δηθηύνπ κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα-ζηόρνπο 
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Πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη R
2
=0,97402, ηηκή πνπ ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα πςειή θαη θαλεξψλεη πφζν θαιά αθνινπζεί ε έμνδνο ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο – ζηφρνπο. 

 

Belgacom 

 

Αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηελ Belgacom. Δηζάγνληαη ηα 

δηαλχζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαη ην λεπξσληθφ δίθηπν 

εθπαηδεχεηαη γηα λα κάζεη ηελ ζρέζε ηνπο. Σν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ 

πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. 
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Γηάγξακκα 4.17 

Απεηθόληζε απνηειεζκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο επίδνζεο, ε βέιηηζηε επίδνζε ηεο 

επηθχξσζεο, ζπκβαίλεη ζηελ 18
ε
 επαλάιεςε, ζηελ νπνία ην ζθάικα επηθχξσζεο 
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παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ, ελψ ε εθπαίδεπζε ζηακαηήζεη φηαλ ην ζθάικα 

επηθχξσζεο απμεζεί γηα 6 επαλαιήςεηο, ην νπνίν ζπκβαίλεη ζηελ 24
ε
 επαλάιεςε.  

 

 

Γηάγξακκα 4.18 

Απεηθόληζε ηεο επίδνζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

ην δηάγξακκα ηεο επίδνζεο εκθαλίδνληαη ηα ζθάικαηα εθπαίδεπζεο, επηθχξσζεο 

θαη ηεζη φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ Γηάγξακκα 4.18. Σν δηάγξακκα δείρλεη φηη 

ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ηνπ δηθηχνπ μεθηλά απφ κηα κεγάιε ηηκή θαη θαηαιήγεη 

ζε κηα κηθξφηεξε ηηκή. Με άιια ιφγηα δείρλεη φηη ην δίθηπν καζαίλεη. 
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Ήξζε ινηπφλ ε ζηηγκή λα δνζνχλ θαηλνχξηα δηαλχζκαηα εηζφδνπ ζην λεπξσληθφ 

δίθηπν θαη λα  παξζνχλ απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα ζπγθξηζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Belgacom γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη simulation (πξνζνκνίσζε) θαζψο ειέγρεηαη ε κάζεζε ηνπ 

δηθηχνπ πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο ζε παξφκνηα είζνδν. Σν θαηλνχξην δηάλπζκα ηεο 

εηζφδνπ δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ην αξρηθφ θαζψο έρεη πξνζηεζεί κφλν κηα κέξα 

παξαπάλσ ζηα δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα ε 09-06-2010, ε νπνία ζα δψζεη ζαλ 

έμνδν ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Belgacom ηελ επνκέλε κέξα, ηελ 10-06-2010 πνπ 

είλαη θαη ε δεηνχκελε πξφβιεςε. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα εμφδνπ ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ πνπ βγήθαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε, δειαδή νη ηηκέο ηεο κεηνρήο ηεο 

Belgacom κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ 

ζα γίλεη ζην ίδην δηάγξακκα γηα λα είλαη πην εκθαλήο ην πφζν θνληά ή καθξηά είλαη 

απηέο νη δπν ηηκέο. 
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Γηάγξακκα 4.19 

Γηάγξακκα ζύγθξηζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Belgacom κε ηα απνηειέζκαηα-

εμόδνπο ηνπ λεπξσληθνύ δηθηύνπ 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή. πγθεθξηκέλα, ε κπιε γξάκκα αλαπαξηζηά 

ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Belgacom γηα ην δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010, 

ελψ ε πξάζηλε γξακκή αλαπαξηζηά ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ ην 

λεπξσληθφ δίθηπν γηα ην ίδην δηάζηεκα. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ 10-06-2010 πνπ είλαη 

θαη ε δεηνχκελε πξφβιεςε είλαη 25,0308. Παξαηεξείηαη φηη ε πξφβιεςε ηνπ δηθηχνπ 

δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο, κε απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

επηηπγράλεηαη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη εθκάζεζε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Ζ 

ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ θαη ε πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ ζα 

κπνξνχζε θπζηθά λα παξάμεη αθφκα πην αθξηβή απνηειέζκαηα. ηελ ζπλέρεηα ζα 
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γίλεη κηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο αλάκεζα ζηηο εμφδνπο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα-ζηφρνπο. 

 

 

Γηάγξακκα 4.20 

Γξακκηθή παιηλδξόκεζε απνηειεζκάησλ εμόδνπ ηνπ δηθηύνπ κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα-ζηόρνπο 
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Πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη R
2
=0,95881, ηηκή πνπ ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα πςειή θαη θαλεξψλεη πφζν θαιά αθνινπζεί ε έμνδνο ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο – ζηφρνπο. 

 

KPN 

 

Αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηελ KPN. Δηζάγνληαη ηα 

δηαλχζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαη ην λεπξσληθφ δίθηπν 

εθπαηδεχεηαη γηα λα κάζεη ηελ ζρέζε ηνπο. Σν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ 

πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. 
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Γηάγξακκα 4.21 

Απεηθόληζε απνηειεζκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο επίδνζεο, ε βέιηηζηε επίδνζε ηεο 

επηθχξσζεο, ζπκβαίλεη ζηελ 10
ε
 επαλάιεςε, ζηελ νπνία ην ζθάικα επηθχξσζεο 



129 
 

παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ, ελψ ε εθπαίδεπζε ζηακαηήζεη φηαλ ην ζθάικα 

επηθχξσζεο απμεζεί γηα 6 επαλαιήςεηο, ην νπνίν ζπκβαίλεη ζηελ 16
ε
 επαλάιεςε.  

 

 

  

Γηάγξακκα 4.22 

Απεηθόληζε ηεο επίδνζεο ηνπ Νεπξσληθνύ Γηθηύνπ 

 

ην δηάγξακκα ηεο επίδνζεο εκθαλίδνληαη ηα ζθάικαηα εθπαίδεπζεο, επηθχξσζεο 

θαη ηεζη φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ Γηάγξακκα 4.22. Σν δηάγξακκα δείρλεη φηη 
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ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ηνπ δηθηχνπ μεθηλά απφ κηα κεγάιε ηηκή θαη θαηαιήγεη 

ζε κηα κηθξφηεξε ηηκή. Με άιια ιφγηα δείρλεη φηη ην δίθηπν καζαίλεη. 

 

Ήξζε ινηπφλ ε ζηηγκή λα δνζνχλ θαηλνχξηα δηαλχζκαηα εηζφδνπ ζην λεπξσληθφ 

δίθηπν θαη λα  παξζνχλ απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα ζπγθξηζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο KPN γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη simulation (πξνζνκνίσζε) θαζψο ειέγρεηαη ε κάζεζε ηνπ 

δηθηχνπ πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο ζε παξφκνηα είζνδν. Σν θαηλνχξην δηάλπζκα ηεο 

εηζφδνπ δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ην αξρηθφ θαζψο έρεη πξνζηεζεί κφλν κηα κέξα 

παξαπάλσ ζηα δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα ε 09-06-2010, ε νπνία ζα δψζεη ζαλ 

έμνδν ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο KPN ηελ επνκέλε κέξα, ηελ 10-06-2010 πνπ είλαη θαη 

ε δεηνχκελε πξφβιεςε. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα εμφδνπ ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ πνπ βγήθαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε, δειαδή νη ηηκέο ηεο κεηνρήο ηεο KPN κε 

ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζα γίλεη ζην 

ίδην δηάγξακκα γηα λα είλαη πην εκθαλήο ην πφζν θνληά ή καθξηά είλαη απηέο νη δπν 

ηηκέο. 
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Γηάγξακκα 4.23 

Γηάγξακκα ζύγθξηζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο KPN κε ηα απνηειέζκαηα-

εμόδνπο ηνπ λεπξσληθνύ δηθηύνπ 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή. πγθεθξηκέλα, ε κπιε γξάκκα αλαπαξηζηά 

ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο KPN γηα ην δηάζηεκα απφ 11-06-2008 έσο 09-06-2010, ελψ 

ε πξάζηλε γξακκή αλαπαξηζηά ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο απφ ην λεπξσληθφ 

δίθηπν γηα ην ίδην δηάζηεκα. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηελ 10-06-2010 πνπ είλαη θαη ε 

δεηνχκελε πξφβιεςε είλαη 10,6611. Παξαηεξείηαη φηη ε πξφβιεςε ηνπ δηθηχνπ 

δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο, κε απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

επηηπγράλεηαη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη εθκάζεζε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Ζ 

ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ θαη ε πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ ζα 

κπνξνχζε θπζηθά λα παξάμεη αθφκα πην αθξηβή απνηειέζκαηα. ηελ ζπλέρεηα ζα 
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γίλεη κηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο αλάκεζα ζηηο εμφδνπο ηνπ δηθηχνπ θαη ζηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα-ζηφρνπο. 

 

 

Γηάγξακκα 4.24 

Γξακκηθή παιηλδξόκεζε απνηειεζκάησλ εμόδνπ ηνπ δηθηύνπ κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα-ζηόρνπο 
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Πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη R
2
=0,96783, ηηκή πνπ ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα πςειή θαη θαλεξψλεη πφζν θαιά αθνινπζεί ε έμνδνο ηνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο – ζηφρνπο. 

 

4.5  ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

 

ην παξψλ θεθάιαην έγηλε κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ εθηίκεζεο ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο πέληε εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ πνπ δηαζέηεη ην Matlab. Δπηιέρηεθαλ νη ηξεηο 

πην ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ ζεσξείηαη φηη επεξεάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκέο απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

αθνξνχλ ηα δπν ηειεπηαία ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξάκεηξνη απηνί 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο είζνδνη ζην δίθηπν ελψ νη ηηκέο ηεο κεηνρήο γηα ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πάξζεθαλ ζαλ έμνδνη. Σν δίθηπν ζηελ ζπλέρεηα εθπαηδεχηεθε γηα 

λα κάζεη ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο εηζφδνπο κε ηελ έμνδν, ψζηε λα εθηηκήζεη απφ 

κφλν ηνπ κεηά ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα κε θαηλνχξηα 

δεδνκέλα εηζφδνπ φκσο απηή ηελ θνξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν ήηαλ πιένλ δπλαηή ε 

άκεζε ζχγθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ κε ηηο εθηηκήζεηο 

ησλ ηηκψλ απφ ην λεπξσληθφ δίθηπν. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο γηα λα θάλεη ην πφζν θνληά ή καθξηά είλαη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο 

κεηνρήο απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηνρήο πνπ πάξζεθαλ ζαλ έμνδνη απφ ηελ πξνζνκνίσζε 

ηνπ ηερλεηνχ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. 
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ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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  Guide 
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