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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Κύριος στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, στο πλαίσιο 

του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γεωπληροφορική» αποτελεί η διερεύνηση της 

δυνατότητας συμβολής των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ) στην 

πρόβλεψη κατακόρυφων μετακινήσεων.  Αφορμή για αυτό αποτέλεσε η 

ευρεία και αυξανόμενη χρήση των ΤΝΔ στις περισσότερες φυσικές και 

τεχνολογικές επιστήμες, ιδίως την τελευταία δεκαετία. Παρόλο που η 

χρήση τους ξεκίνησε από τον τομέα της νευροεπιστήμης  έχει πλέον 

επεκταθεί σε επιστημονικές περιοχές όπως η Ιατρική, η επιστήμη των 

Μηχανικών, των Μαθηματικών, των Οικονομικών και πολλές ακόμα. 

Επομένως σήμερα μπορεί να θεωρηθεί πως τα ΤΝΔ έχουν δημιουργήσει 

την δική τους επιστήμη. 

Η βασική ιδέα στην οποία βασίζεται η λειτουργία τους και η δομή τους 

είναι αυτή της προσομοίωσης της λειτουργίας του ανθρώπινου 

εγκεφάλου. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για προγράμματα σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή που προσομοιώνουν την λειτουργία αυτή με 

χρήση ηλεκτρονικών και όχι βιολογικών στοιχείων, για αυτό και 

αναφέρονται ως «τεχνητά». Πρέπει ωστόσο σε αυτό το σημείο να γίνει 

σαφές ότι τα ΤΝΔ δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν όλες τις 

γνωστές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και πως ενδιαφέρονται να 

βρίσκουν το σωστό αποτέλεσμα όχι με τόσο μεγάλη ακρίβεια αλλά με 

ικανοποιητική προσέγγιση. 

Επομένως, η ραγδαία χρήση των ΤΝΔ σε διάφορες επιστήμες όπως 

επίσης στην επιστήμη της Γεωδαισίας αποτέλεσε την κινητήρια ιδέα για 

την διερεύνηση της χρήσης τους στην πρόβλεψη κατακόρυφων 

μετακινήσεων πραγματοποιώντας μια εφαρμογή στον Ιερό Ναό 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου-Μεγάλη Παναγιά-Σαμαρίνας του Νομού 

Γρεβενών. Στον Ναό αυτόν έχει εγκατασταθεί ένα γεωδαιτικό δίκτυο 

παρακολούθησης. Πραγματοποιούνται μετρήσεις σε τακτά χρονικά 

διαστήματα με στόχο τον υπολογισμό μετακινήσεων που υφίσταται ο 

Ναός, κυρίως για λόγους πρόληψης μεγαλύτερων καταστροφών.   

Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ερευνητικού 

προγράμματος «Διερεύνηση μεθόδων για την Εγκατάσταση Δικτύου 

Μικρομετρικού Ελέγχου, Παρακολούθησης και Τρισδιάστατη 

Παρουσίαση των Μικρομετακινήσεων της Εκκλησίας της Μεγάλης 

Παναγιάς στην Σαμαρίνα του Ν. Γρεβενών» του εργαστηρίου 

Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

του Ε.Μ.Π.  
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Πραγματοποιήθηκαν διάφορες δοκιμές για την αναζήτηση του 

καταλληλότερου ΤΝΔ για την πρόβλεψη μελλοντικών τέτοιων 

κατακόρυφων μετακινήσεων. Τελικά, κατέστει δυνατόν να σχεδιαστεί, 

να υλοποιηθεί και να εκπαιδευτεί ένα ΤΝΔ  το οποίο να παράγει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα πρόβλεψης κατακόρυφων μετακινήσεων 

στον Ναό με αβεβαιότητα ±0.5mm. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η 

εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ), δηλαδή στα βασικά 

χαρακτηριστικά τους, στην δομή και στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς 

επίσης και η βιβλιογραφική αναφορά της χρήσης τους στην επιστήμη της 

Γεωδαισίας. Δίνεται έμφαση στον τομέα των παραμορφώσεων φυσικών 

και τεχνητών κατασκευών πραγματοποιώντας μια διερεύνηση της χρήσης 

ΤΝΔ για την πρόβλεψη των κατακόρυφων μετακινήσεων.  

Το σύνολο της εργασίας παρουσιάζεται σε έξι κεφάλαια : 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έμπνευσή τους από τα 

βιολογικά νευρωνικά δίκτυα, στα κύρια χαρακτηριστικά των ΤΝΔ, 

στα διάφορα πεδία και στις διάφορες επιστήμες στις οποίες 

χρησιμοποιούνται. Πραγματοποιείται επίσης μια σύγκριση των 

βασικών χαρακτηριστικών τους με τα αντίστοιχα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Παρουσιάζεται τέλος μια ιστορική αναδρομή της 

εξέλιξης τους. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές αρχές λειτουργίας 

των πρώτων ΤΝΔ αλλά και η δομή της βασικής μονάδας 

επεξεργασίας των διαθέσιμων πληροφοριών δηλαδή του τεχνητού 

νευρώνα. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος διαφοροποίησής τους με 

βάση την αρχιτεκτονική τους. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η βασικότερη διαδικασία των 

ΤΝΔ ,αυτή της “εκπαίδευσης”. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι μέθοδοι 

εκπαίδευσης και οι τρόποι εκπαίδευσης ενός ΤΝΔ και 

παρουσιάζονται οι κύριοι αλγόριθμοι εκπαίδευσης που είναι 

διαθέσιμοι. Τέλος δίνονται συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν για την σχεδίαση ενός ΤΝΔ. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη χρήση των ΤΝΔ σε γεωδαιτικές 

εφαρμογές παραθέτοντας μια σειρά εφαρμογών που αφορούν την 

τοπική χαρτογράφηση γεωειδούς, την πρόβλεψη της στάθμης της 

θάλασσας, την μετατροπή συντεταγμένων κ.ά. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή που 

πραγματοποιήθηκε για την διερεύνηση της χρήσης ΤΝΔ στην 

πρόβλεψη κατακόρυφων μετακινήσεων ενός Βυζαντινού Ναού. 

Επιπλέον παρουσιάζονται κάποια βασικά στοιχεία της χρήσης του 

προγράμματος MATLAB
®
 για την υλοποίηση ΤΝΔ. 

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή αυτή αφορά στην πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων που παρουσιάζει ο Ναός της Μεγάλης 

Παναγιάς της Σαμαρίνας. Η τάση αυτή των μετακινήσεων έχει 

παρατηρηθεί, ύστερα από την μελέτη προϋπάρχουσων μετρήσεων σε 
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ένα γεωδαιτικό δίκτυο παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένο 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό χώρο του Ναού.  

 

Για την υλοποίηση και την σχεδίαση ενός ΤΝΔ που θα οδηγήσει σε 

ορθά αποτελέσματα και τελικά θα βοηθήσει στην πρόβλεψη με 

ικανοποιητική ακρίβεια πιθανών μελλοντικών μετακινήσεων 

ακολουθήθηκαν όλα τα βήματα που προτείνονται για τον σχεδιασμό 

ενός ΤΝΔ. Η υλοποίηση του πραγματοποιήθηκε με το  πρόγραμμα 

MATLAB
® 

και συγκεκριμένα με την εργαλειοθήκη που παρέχεται 

για τα νευρωνικά δίκτυα, “neural network toolbox”. 

Πραγματοποιήθηκαν 264 δοκιμές έως ότου να βρεθεί το 

καταλληλότερο ΤΝΔ για την συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 Σε κάθε δοκιμή ωστόσο αποφασίστηκε το δίκτυο να αποτελείται 

από έξι εισόδους  : 

 τις τρείς συντεταγμένες Χ,Υ,Η του κάθε σημείου,  

 τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η μετακίνηση,   

 το έτος στο οποίο αναφέρεται η μετακίνηση, 

 τη θέση του σημείου δηλαδή εάν βρίσκεται στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό του Ναού.  

Και μια έξοδο, την αντίστοιχη κατακόρυφη μετακίνηση σε κάθε 

σημείο i, ΔΗi, σε mm.  

Οι δοκιμές αυτές διαφοροποιούνται σε αλλαγές που γίνονται ως 

προς: 

 τον αριθμό των κρυφών επιπέδων που χρησιμοποιούν,  

 τον αριθμό των κρυφών νευρώνων, 

 τον αλγόριθμο εκπαίδευσης,  

 την συνάρτηση ενεργοποίησης των κρυφών νευρώνων και των 

νευρώνων εξόδου.  

Τελικά αποφασίστηκε τα ΤΝΔ που θα υλοποιηθούν και θα 

συγκριθούν για την εύρεση του καταλληλότερου να είναι πολυεπίπεδα 

δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης (MLP), πλήρως συνδεδεμένα και η 

εκπαίδευση να γίνει κατά εποχές.  

Για την εκπαίδευση των ΤΝΔ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

επιβλεπόμενης εκπαίδευσης κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν 108 

παραδείγματα-πρότυπα εκπαίδευσης, που αποτέλεσαν και το σύνολο 

εκπαίδευσης.  
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Επίσης χρησιμοποιήθηκαν 36 πρότυπα για το σύνολο αξιολόγησης 

και άλλα 36 για το σύνολο δοκιμής. 

 Για την αξιολόγηση και την επιλογή του καταλληλότερου ΤΝΔ 

χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE), 

η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE) και ο 

συντελεστής συσχέτισης (R) του συνόλου της δοκιμής. 

Το δίκτυο το οποίο απέδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα για την 

πρόβλεψη των κατακόρυφων μετακινήσεων είναι εκείνο το οποίο 

αποτελείται από δύο κρυφά επίπεδα με αρχιτεκτονική         . 

Ως αλγόριθμος εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε ο  Levenberg-Maquart, 

ο οποίος είναι μια παραλλαγή του αλγόριθμου της οπισθοδιάδοσης, 

και ως συνάρτηση ενεργοποίησης των κρυφών νευρώνων η 

σιγμοειδής συνάρτηση.  

Το δίκτυο αυτό προβλέπει κατακόρυφες μετακινήσεις με            

MSE= ±0.2mm,  RMSE= ±0.5mm και  R=0.9928 για το σύνολο της 

δοκιμής. 

Επομένως, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευμένο πλέον ΤΝΔ το οποίο 

υλοποιήθηκε μπορεί να γίνει η πρόβλεψη της κατακόρυφης 

μετακίνησης (ΔΗ) ενός συγκεκριμένου σημείου του γεωδαιτικού 

δικτύου του Ναού για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενός 

συγκεκριμένου μελλοντικού έτος με αβεβαιότητα ±0.5mm.   

 Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας καθώς και κάποιες προτάσεις για μελλοντική περαιτέρω 

έρευνα, η οποία κρίνεται πολύ ενδιαφέρουσα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) αποτελούν μια προσπάθεια 

προσέγγισης της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, καθώς η 

αρχιτεκτονική τους βασίζεται στην αρχιτεκτονική των βιολογικών 

νευρωνικών δικτύων. 

 Αποτελούνται από ένα πλήθος διασυνδεδεμένων μονάδων οι οποίες 

ονομάζονται τεχνητοί νευρώνες. Συνιστούν μια από τις τέσσερις 

τεχνολογίες του κλάδου της Υπολογιστική Νοημοσύνης μαζί με την 

Λογική της Ασάφειας, τα Έμπειρα συστήματα και τους Γενετικούς 

Αλγορίθμους. 

Για να χρησιμοποιηθούν πρέπει προηγουμένως να «εκπαιδευτούν» και 

να «μάθουν» από το περιβάλλον τους προκειμένου να επιλύσουν κάποιο 

πρόβλημα.  

Σκοπός της διαδικασίας μάθησης είναι να αποκτήσουν κατάλληλες 

τιμές οι συντελεστές βάρους, ώστε να εκτελούνται σωστά οι  

υπολογισμοί για να επιλυθεί το εκάστοτε πρόβλημα. Η εκπαίδευση αυτή 

γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων αλγορίθμων εκπαίδευσης.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για 

την ανάπτυξη των ΤΝΔ όπως επίσης και κάποιος γενικός τρόπος για την 

ερμηνεία της εσωτερικής τους λειτουργίας για αυτό και θεωρείται πως 

ακολουθούν την λογική του “μαύρου κουτιού”. Επιπλέον κάποιες φορές 

η εκπαίδευσή τους μπορεί να είναι δύσκολη ακόμη και αδύνατη οπότε 

δεν μπορεί να θεωρηθεί πως είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως λύση 

για όλα τα προβλήματα.  

Παρόλο που ξεκίνησε η χρήση τους στον τομέα της νευροεπιστήμης, 

εδώ και 50 χρόνια πλέον χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιστημονικές 

περιοχές όπως η οικονομία, η άμυνα, η μετεωρολογία κ.ά. Αυτό είχε ως 

φυσικό επακόλουθο την χρήση των ΤΝΔ στην επιστήμη των Μηχανικών 

γενικότερα, αλλά και της Γεωδαισίας ειδικότερα. Τέλος, τα ΤΝΔ  εκτός 

από την εισαγωγή τους σε πολλές επιστημονικές περιοχές έχουν και 

πολλά πεδία εφαρμογής όπως η ταξινόμηση, η ομαδοποίηση, η 

προσέγγιση συναρτήσεων κ.ά.  

Επομένως, στη παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μια 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας των ΤΝΔ δίνοντας έμφαση στην χρήση 

τους στην επιστήμη της Γεωδαισίας και δίνεται έμφαση στο πεδίο 

εφαρμογής της πρόβλεψης μετακινήσεων.  
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Συγκεκριμένα γίνεται η προσπάθεια της εκπαίδευσης ενός ΤΝΔ 

προκειμένου να εκτιμηθεί όσο το δυνατόν πιο σωστά η εξέλιξη των 

κατακόρυφων μετακινήσεων που υφίσταται ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου-Μεγάλη Παναγιά-Σαμαρίνας του Νομού Γρεβενών, 

χρησιμοποιώντας τις σειρές παρατηρήσεων των μετακινήσεων που έχουν 

προηγηθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ  

ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 

1.1 Εισαγωγή 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Networks ANNs) 

αποτελούν μια ιδιαίτερη προσέγγιση για τη δημιουργία συστημάτων με 

νόηση, καθώς δεν αναπαριστούν ρητά τη γνώση και δεν υιοθετούν ειδικά 

σχεδιασμένους αλγόριθμους αναζήτησης. Ανήκουν στην ευρύτερη 

κατηγορία της Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Computational 

Intelligence), η οποία αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους 

και ταχύτατα εξελισσόμενους κλάδους της πληροφορικής γενικότερα 

αλλά και της Τεχνητής Νοημοσύνης ειδικότερα.  

Με τον όρο Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) ορίζεται η 

προσπάθεια ενσωμάτωσης και προσομοίωσης σε ένα υπολογιστικό 

σύστημα των βασικών χαρακτηριστικών της ανθρώπινης σκέψης, για να 

επιλυθούν πρακτικά προβλήματα [Openshaw and Openshaw, 1997]. 

 Ουσιαστικά δηλαδή η Τεχνητή Νοημοσύνη προσπαθεί να μιμηθεί τον 

τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου προσομοιάζοντας τον. 

 Ο κλάδος της Υπολογιστικής Νοημοσύνης συντίθεται από ένα 

σύνολο τεσσάρων ξεχωριστών τεχνολογιών, μια από τις οποίες είναι τα 

Νευρωνικά Δίκτυα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω τέσσερις 

τεχνολογίες : 

 Λογική της Ασάφειας (Fuzzy Logic) 

 Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) 

 Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems) 

 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) 

Τα νευρωνικά δίκτυα εισάγονται οπουδήποτε τίθεται θέμα 

πρόβλεψης, ταξινόμησης ή ελέγχου. Η επιτυχία τους αυτή, μπορεί να 

αποδοθεί κυρίως σε δύο βασικά στοιχεία, την ισχύ και την ευχρηστία. 

Ισχύς : Τα νευρωνικά δίκτυα είναι πολύ εξελιγμένες τεχνικές μη 

γραμμικής μοντελοποίησης, ικανές να μοντελοποιήσουν εξαιρετικά 

πολύπλοκες λειτουργίες. Η γραμμική μοντελοποίηση υπήρξε ευρέως 

διαδεδομένη για πολύ καιρό, δεδομένου ότι στα γραμμικά μοντέλα 

εφαρμόζονται πολύ γνωστές στρατηγικές βελτιστοποίησης. Στις 

συνήθεις, όμως, περιπτώσεις όπου η γραμμική προσέγγιση δεν ήταν 

έγκυρη, τα μοντέλα αυτά αποτύγχαναν αναλόγως.  
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Τα νευρωνικά δίκτυα βέβαια, αν και επιτρέπουν τη μη γραμμικότητα 

μέσω χρήσης μη γραμμικών συναρτήσεων ενεργοποίησης, μεταθέτουν με 

τη σειρά τους το πρόβλημα στο ζήτημα της διάστασης (του πλήθους των 

διαφορετικών εισόδων και εξόδων), το οποίο αποτελεί αγκάθι στις 

προσπάθειες μοντελοποίησης μη γραμμικών συναρτήσεων με μεγάλο 

αριθμό μεταβλητών. 

Ευχρηστία : Τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται με παραδείγματα. Ο 

χρήστης συγκεντρώνει αντιπροσωπευτικά δεδομένα και στη συνέχεια, 

καθώς τα τροφοδοτεί συστηματικά στο δίκτυο μέσω των κατάλληλων 

αλγορίθμων εκπαίδευσης, το δίκτυο «αντιλαμβάνεται» αυτομάτως τη 

δομή των δεδομένων και η «γνώση» αυτή εκφράζεται ως κατάλληλες 

επιλογές βαρών. 

 Έτσι το τελικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης με ένα συγκεκριμένο 

σύνολο παραδειγμάτων, είναι ο προσδιορισμός των κατάλληλων βαρών 

του δικτύου.  

Ο χρήστης χρειάζεται να έχει κάποιες ουσιώδεις γνώσεις σχετικά με 

τον τρόπο επιλογής και προετοιμασίας των δεδομένων, τον τρόπο 

εκλογής του κατάλληλου νευρωνικού δικτύου και στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Παρά ταύτα, το επίπεδο των γνώσεων του χρήστη που 

απαιτούνται για μια επιτυχημένη εφαρμογή των νευρωνικών δικτύων, 

είναι πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με κάποια περίπτωση που θα 

χρησιμοποιούνταν ορισμένες πιο παραδοσιακές, μη γραμμικές 

στατιστικές μεθόδους  [6]. 

 

 

1.2 Βιολογικά Νευρωνικά Δίκτυα 

Η μελέτη του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου 

αποτέλεσε το ερέθισμα για την επιστήμη των νευρωνικών δικτύων. Η 

νευρω-επιστήμη (neuroscience) είναι εκείνη που αρχικά προσπάθησε να 

εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου 

διατυπώνοντας απλούστερα μαθηματικά μοντέλα.  

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια από τις πιο πολύπλοκες δομές που 

συναντά κανείς στον φυσικό κόσμο και ακόμα και σήμερα ο τρόπος 

λειτουργίας του δεν είναι απόλυτα κατανοητός και ξεκάθαρος. Στο σχήμα 

1.1 εμφανίζονται οι δύο όψεις του ανθρώπινου εγκεφάλου.  
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Σχήμα 1.1 Δύο όψεις του ανθρώπινου εγκεφάλου (α) πλάγια όψη (β) 

γωνιακή τομή 

[Πηγή : Αργυράκης Π., 2001] 

 

1.2.1 Ο νευρώνας  

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό 

διασυνδεδεμένων στοιχείων που αποκαλούνται νευρώνες (σχήμα 1.2 και 

εικόνα 1.1). Στην διεθνή βιβλιογραφία ο αριθμός των νευρώνων από τους 

οποίους αποτελείται ο εγκέφαλος δεν είναι ακριβής και κυμαίνεται από 

10
9
 έως 10

11
. Ο νευρώνας είναι ένα μεγάλο σε μέγεθος εξειδικευμένο 

κύτταρο το οποίο έχει την δυνατότητα μετάδοσης ενός ηλεκτροχημικού 

σήματος και αποτελείται από τα εξής τρία τμήματα : 

 Το σώμα (cell body). Ο κυρίως κορμός του νευρώνα είναι το 

σώμα (διάμετρος από 10 έως 80 μm), μέσα στο οποίο βρίσκεται ο 

πυρήνας του κυττάρου.  

 Τους δενδρίτες (dendrites). Πρόκειται για τις λεπτές επεκτάσεις 

που μοιάζουν με διακλαδώσεις δέντρου. Κάθε νευρώνας έχει 

πολλούς δενδρίτες με πολλές διακλαδώσεις.  

 Τον άξονα (axon). Ο άξονας είναι μια μεγάλη επέκταση από το 

σώμα και εφάπτεται με άλλους νευρώνες. Κάθε νευρώνας έχει 

έναν μόνο άξονα, ο οποίος μεταδίδει σήματα σε άλλους 

νευρώνες. 

Τα συστατικά του νευρώνα είναι οργανίδια, νηματίδια και 

σωληνοειδή τμήματα που έχουν δημιουργηθεί από περίπου 6*10
9
 μόρια 

πρωτεΐνης, 10
10

 μόρια λιπαρών ουσιών και 6*10
11

 μόρια 

ριβοζονουκλεϊκού οξέος (RNA). 
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 Οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, με τους άξονες και τους 

δενδρίτες γίνονται στις επαφές που ονομάζονται συνάψεις (synapses) . Η 

σύναψη έχει πολύ περίπλοκη δομή και επιτελεί επίσης περίπλοκες 

διεργασίες κατά την μετάδοση του σήματος. Είναι η στοιχειώδης δομική 

και λειτουργική μονάδα που παίζει ρόλο κατά τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των νευρώνων.  

 Το ποσοστό της ηλεκτρικής δραστηριότητας που μεταδίδεται από τον 

άξονα στον δενδρίτη λέγεται συναπτικό βάρος (synaptic weight). Οι 

συνάψεις διακρίνονται σε διεγερτικές και ανασταλτικές συνάψεις 

ανάλογα με το αν το φορτίο ερεθίζει τον νευρώνα να παράγει παλμούς με 

μεγαλύτερη συχνότητα ή αντίθετα αν τον καταστέλλει εμποδίζοντας τον 

να παράγει παλμούς. Οι ανασταλτικές συνάψεις είναι το ίδιο σημαντικές 

με τις διεγερτικές γιατί έχουν την ικανότητα να περιορίζουν ή να 

επιλέγουν τη συνεχή ροή των νευρικών σημάτων.  

 

 

Σχήμα 1.2 Σχηματική απεικόνιση τυπικού νευρώνα 

[Πηγή : Αργυράκης Π., 2001] 

     

Εικόνα 1.1 Μορφολογία τυπικών νευρωνικών κυττάρων 

[Πηγή : Ντάφλα Ε., 2012] 
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1.2.2 Η λειτουργία 

 Κάθε νευρώνας έχει δύο καταστάσεις στις οποίες μπορεί να 

βρίσκεται, την  ενεργό και την μη ενεργό κατάσταση. Όταν ο νευρώνας 

είναι ενεργός θεωρείται πως «πυροδοτεί», ενώ όταν είναι μη ενεργός 

θεωρείται ότι είναι «αδρανής». Ενδιάμεσες καταστάσεις δεν υπάρχουν. 

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας του νευρώνα μοιάζει με τον δυαδικό (binary) 

τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Όταν ο νευρώνας πυροδοτεί, παράγει ένα ηλεκτρικό σήμα (παλμό), το 

οποίο κάθε φορά έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Το ηλεκτρικό αυτό σήμα 

έχει διάρκεια της τάξης του msec και ταξιδεύει μέσα στο νευρωνικό 

δίκτυο από νευρώνα σε νευρώνα χωρίς να ελαττωθεί καθόλου. Μεγάλο 

ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται τα ηλεκτρικά 

σήματα, που είναι ο εξής:  

Στην μεμβράνη του κυττάρου του νευρώνα δημιουργείται μια διαφορά 

δυναμικού μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας, όπως 

ακριβώς και σε ένα πυκνωτή. Συνήθως το αρνητικό δυναμικό 

δημιουργείται στην εσωτερική επιφάνεια.  

Όλα τα σήματα που καταφθάνουν σε ένα νευρώνα σε μια δεδομένη 

στιγμή αθροίζονται, δηλαδή αθροίζονται τα ηλεκτρικά δυναμικά τους.  

 Αν το άθροισμα των σημάτων φθάσει ή ξεπεράσει μια δεδομένη 

τιμή (κατώφλι), τότε θεωρείται ότι ο νευρώνας βρίσκεται σε 

διεγερμένη κατάσταση και πυροδοτεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να στείλει μέσω του άξονα ένα παλμό.  

 Αν το άθροισμα όμως είναι μικρότερο από την δεδομένη αυτή 

τιμή, τότε δεν συμβαίνει τίποτα. Ο νευρώνας παραμένει αδρανής. 

Το δυναμικό αυτό που είναι μικρότερο από το κατώφλι, χάνεται. 

 Η τιμή του κατωφλίου ονομάζεται  θ. Το εισερχόμενο σήμα μπορεί 

να είναι διεγερτικό ή ανασταλτικό. Όταν το εισερχόμενο σήμα είναι 

διεγερτικό αυτό σημαίνει ότι το σήμα είναι θετικό και κάνει το δυναμικό 

του νευρώνα να πλησιάσει κοντά στο θ. Αν είναι ανασταλτικό τότε 

συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή το σήμα είναι αρνητικό και κάνει το 

δυναμικό να απομακρύνεται από το θ. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται 

από την συνάρτηση του κατωφλίου, η οποία συνήθως είναι η συνάρτηση 

Heaviside. 

 Αν το σήμα είναι ίσο ή ξεπερνά το κατώφλι δυναμικού, τότε ο 

νευρώνας διεγείρεται και είναι έτοιμος να στείλει έναν παλμό που έχει 

πάντοτε το ίδιο μέγεθος. Αμέσως μετά τον παλμό, ο νευρώνας 
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επανέρχεται στην  αρχική του κατάσταση. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, 

μπορεί αργότερα να ενεργοποιηθεί πάλι. Το σήμα όμως που μεταδόθηκε 

συνεχίζει την ίδια διαδικασία σε άλλους νευρώνες του δικτύου χωρίς να 

ελαττωθεί καθόλου. Μεταδίδεται πάντα προς μία κατεύθυνση, 

απομακρυνόμενο από το σώμα του κυττάρου [Π. Αργυράκης, 2001]. 

 

 

1.3 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

Τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks) έχουν γίνει ευρέως γνωστά τις 

τελευταίες δεκαετίες και αποτελούν μια σχετικά νέα περιοχή 

ενδιαφέροντος για τις φυσικές και τεχνολογικές επιστήμες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι επιστήμονες οι οποίοι καταπιάνονται με το συγκεκριμένο 

αντικείμενο να προέρχονται από όλες τις περιοχές των φυσικών 

επιστημών όπως την Ιατρική, την επιστήμη των Μηχανικών, τη Φυσική, 

τη Χημεία, τα Μαθηματικά, την επιστήμη των Υπολογιστών, την 

Ηλεκτρολογία κ.τ.λ. 

Η βασική ιδέα στην οποία βασίζεται η λειτουργία και η δομή των 

Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων είναι αυτή της προσομοίωσης της 

λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι 

ζώντες οργανισμοί, έχουν ένα βιολογικό νευρωνικό δίκτυο το οποίο είναι 

υπεύθυνο για μια πλειάδα από διεργασίες  όπως : 

 Η αναγνώριση προσώπων, αντικειμένων, φωνής κλπ. 

 Η μνήμη. 

 Η κατανόηση και παραγωγή γλώσσας. 

 Η αυτόνομη πλοήγηση στον χώρο. 

 Η κατάστρωση στρατηγικής και η επιλογή της καλύτερης με βάση 

διάφορα κριτήρια κόστους. 

 Η λογική, η λήψη αποφάσεων, η ανάπτυξη επιχειρημάτων, η 

συνεπαγωγή. 

 Η μάθηση και η αυτοπροσαρμογή σε νέο περιβάλλον και σε νέες 

καταστάσεις. 

Το νευρωνικό αυτό δίκτυο αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό 

μονάδων που ονομάζονται νευρώνες ή νευρώνια (neurons). Οι διεργασίες 

αυτές αν και στην καθημερινότητα του ανθρώπου θεωρούνται απλές και 

δεδομένες είναι ουσιαστικά αρκετά περίπλοκες. Η μελέτη του βιολογικού 

νευρωνικού δικτύου δημιούργησε το ερώτημα κατά πόσο μπορούν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές να κάνουν αυτά που κάνει ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος και εάν μπορεί να κατασκευαστεί ένας ηλεκτρονικός 
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υπολογιστής η εσωτερική δομή του οποίου να μοιάζει με την δομή του 

εγκεφάλου.  

Βασιζόμενοι στην απάντηση αυτού του ερωτήματος δημιουργήθηκαν 

κάποια πρότυπα του βιολογικού νευρωνικού συστήματος τα οποία, 

λειτουργώντας με τον ίδιο τρόπο με εκείνο, θα μπορούσαν να εκτελέσουν 

τις φαινομενικά απλές διεργασίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Τα 

δίκτυα αυτά ονομάστηκαν Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ). Ένας 

ορισμός για τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα δόθηκε από τους Openshaw 

και Openshaw : 

« Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο αποτελεί προσομοίωση του βιολογικού 

εγκεφάλου με στόχο να μαθαίνει να αναγνωρίζει μαθηματικά πρότυπα σε 

συγκεκριμένα δεδομένα. Είναι επομένως ένα υπολογιστικό σύστημα που 

εκτελεί ορισμένες από τις λειτουργίες των πραγματικών νευρωνικών 

δικτύων.» [ Openshaw and Openshaw, 1997]. 

Χρησιμοποιείται ο όρος «τεχνητό» γιατί οι όποιοι υπολογισμοί οι 

οποίοι πραγματοποιούνται γίνονται με την χρήση ηλεκτρονικών και όχι 

βιολογικών στοιχείων. Το Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο είναι μια 

αρχιτεκτονική δομή –δίκτυο- αποτελούμενη από ένα πλήθος 

διασυνδεδεμένων μονάδων, τους τεχνητούς νευρώνες, σε αντιστοιχία με 

το βιολογικό νευρωνικό δίκτυο. Κάθε μονάδα χαρακτηρίζεται από 

εισόδους και εξόδους και υλοποιεί τοπικά έναν απλό υπολογισμό.  

Οι ομοιότητες των Τεχνητών Νευρωνικών δικτύων με τα αντίστοιχα 

βιολογικά συνοψίζονται στα εξής δύο σημεία : 

 Στην γνώση η οποία αποκτάται μέσω μιας διαδικασίας εκμάθησης 

– εμπειρίας.  

 Στην αποθήκευση της γνώσης, η οποία πραγματοποιείται με 

συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, ανάλογες των βιολογικών 

νευρωνικών συνάψεων και πιο συγκεκριμένα με τα βάρη που 

χαρακτηρίζουν αυτές τις συνδέσεις.  

1.3.1 Χαρακτηριστικά των  Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον για τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

προκύπτει από τη δυνατότητά τους να επιλύουν δύσκολα και 

ενδιαφέροντα υπολογιστικά προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Η 

χρήση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων προσφέρει συνοπτικά τις 

ακόλουθες χρήσιμες  δυνατότητες [Haykin S., 1996]  [Πλαγιανάκος Β.Π., 

2002] : 
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 Μη γραμμικότητα (non linearity). Οι νευρώνες γενικά είναι μη 

γραμμικοί, αφού βασίζονται σε μη γραμμικές συναρτήσεις 

ενεργοποίησης και κατά συνέπεια αφού το ΤΝΔ αποτελείται από 

τη σύνθεση πολλών νευρώνων, είναι μη γραμμικό. 

 Συσχέτιση εισόδου εξόδου (input-output correlation). Κατά την 

εκπαίδευση, παρουσιάζονται στο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο 

πρότυπα εισόδου ή εκπαίδευσης και οι αντίστοιχες επιθυμητές 

έξοδοι. Σκοπός είναι το ΤΝΔ να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση 

όπου για κάθε πρότυπο εκπαίδευσης η έξοδος του να ταυτίζεται με 

την επιθυμητή έξοδο. Έτσι δημιουργείται μια συσχέτιση μεταξύ 

των δεδομένων εισόδου και εξόδου, χωρίς όμως τη χρήση κάποιου 

προκαθορισμένου στατιστικού ή άλλου μοντέλου. 

 Προσαρμογή (adjustment). Τα ΤΝΔ έχουν την ικανότητα να 

μεταβάλλουν τα βάρη τους ανάλογα με το περιβάλλον τους, 

δηλαδή ανάλογα με τα πρότυπα εισόδου. Έτσι είναι δυνατόν ένα 

τεχνητό νευρωνικό δίκτυο να συνεχίσει να εκπαιδεύεται για να 

αντιμετωπίσει μια μικρή αλλαγή των προτύπων ή ακόμα και μη 

στατικά προβλήματα. 

 Απόκριση βασισμένη σε ενδείξεις. Τα εκπαιδευόμενα ΤΝΔ 

μπορούν όχι μόνο να ταξινομούν και να τοποθετούν τα πρότυπα 

εισόδου σε κλάσεις, αλλά επιπρόσθετα δίνουν και τον βαθμό 

εμπιστοσύνης αυτής της απόφασης. Έτσι μπορούν να 

ταξινομήσουν και νέα, άγνωστα κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης πρότυπα. Αυτή η ικανότητα των τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων ονομάζεται γενίκευση (generalization). 

Επομένως ως γενίκευση ορίζεται η ικανότητα ενός ΤΝΔ να 

ταξινομεί πρότυπα τα οποία δεν γνώριζε προηγουμένως, 

ανιχνεύοντας τις ιδιότητες τους.  

 Συναφείς πληροφορίες. Η γνώση αντιπροσωπεύεται από τη δομή 

και την κατάσταση του τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Κάθε 

νευρώνας πιθανά επηρεάζει και επηρεάζεται από όλους τους 

υπόλοιπους νευρώνες. Συνεπώς, συναφείς πληροφορίες 

αντιμετωπίζονται με φυσικό τρόπο από το τεχνητό νευρωνικό 

δίκτυο. 

 Ανεκτικότητα σε σφάλμα (fault tolerance). Τα ΤΝΔ που έχουν 

υλοποιηθεί σε υλικό (hardware) έχουν τη δυνατότητα της 

ανεκτικότητας σε σφάλματα, γιατί η απόδοση του συστήματος 

μειώνεται ομαλά σε περίπτωση λάθους. Για παράδειγμα, αν 

καταστραφεί ένας νευρώνας, το τεχνητό δίκτυο δεν θα 

αχρηστευθεί αλλά θα συνεχίσει, μετριάζοντας ίσως την απόδοση 

του. 
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 Δυνατότητα VLSI υλοποίησης. Η μαζικά παράλληλη φύση των 

ΤΝΔ τα καθιστά ιδανικά για υλοποίηση σε υλικό με χρήση της 

τεχνολογίας ολοκλήρωσης πολύ μεγάλης κλίμακας (Very large 

scale integration – VLSI). Αποτέλεσμα αυτής της υλοποίησης 

είναι η σχετικά γρήγορη απόκριση του συστήματος και η 

δυνατότητα της χρησιμοποίησής του ως μέρος ενός μεγαλύτερου 

και πολύπλοκου συστήματος.  

 Ομοιομορφία ανάλυσης και σχεδιασμού (analysis and design 

uniformity). Όλα τα μοντέλα ΤΝΔ μοιράζονται κάποιες βασικές 

αρχές, όπως την έννοια του νευρώνα, των συνδέσμων, της 

εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ευκολότερη διασπορά 

ιδεών μεταξύ ερευνητών. 

 Βιολογική αναλογία (biological ratio). Η κατασκευή των ΤΝΔ 

είναι εμπνευσμένη από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έτσι οι 

νευροβιολόγοι, συχνά μελετούν τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα για 

να καταλάβουν καλύτερα την λειτουργία του ανθρώπινου 

εγκεφάλου και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας βοηθούν στην 

περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Αυτός ο 

κύκλος τροφοδοτεί και τις δύο επιστήμες και δίνει στα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα ιδιαίτερη ερευνητική αξία.  

Ωστόσο εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά των τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων τα οποία μπορούν να θεωρηθούν και ως 

πλεονέκτημα πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός πως τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα δεν είναι δυνατόν να λύσουν όλα τα προβλήματα 

αυτόματης απόκτησης γνώσης.  

Ως μειονέκτημα των νευρωνικών δικτύων μπορεί να θεωρηθεί το ότι 

δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη τους για οποιαδήποτε 

εφαρμογή.  

Επιπλέον δεν υπάρχει κάποιος γενικός τρόπος για την ερμηνεία της 

εσωτερικής λειτουργίας του δικτύου. Λέγεται πως ακολουθούν την 

λογική του «μαύρου κουτιού», για αυτό και υπάρχει δυσκολία στην 

εξήγηση της αιτίας για την οποία ένα δίκτυο φτάνει σε μια συγκεκριμένη 

λύση και όχι σε κάποια άλλη. Επίσης τα ΤΝΔ δεν προτιμούνται σε 

περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν μαθηματικές ή αλγοριθμικές μέθοδοι 

επίλυσης, αφού ο χρόνος που απαιτείται για τον σχεδιασμό τους είναι 

αυξημένος. Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις που η εκπαίδευση τους μπορεί 

να γίνει δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ                                                                                  ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

12 | Σ ε λ ί δ α  
 

1.3.2 Πεδία Χρήσης 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ΤΝΔ έχει επεκταθεί σε διάφορους 

τομείς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξή τους. Μπορεί να γίνει 

μια διάκριση των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως τα 

ΤΝΔ. 

 Ταξινόμηση (classification). Σε αυτή την περίπτωση με βάση 

κάποιες κοινές ιδιότητες που υπάρχουν, ένα δείγμα με  

γνωρίσματα (που αποτελούν και τις εισόδους του δικτύου) μπορεί 

να αντιστοιχιστεί σε μια από τις προκαθορισμένες ομαδοποιήσεις 

(κλάσεις) που υπάρχουν.  

 Ομαδοποίηση (clustering). Όταν τα δεδομένα τα οποία ζητείται να 

ταξινομηθούν είναι πολύ περίπλοκα και δεν μπορούν να 

δημιουργηθούν διακριτές κατηγορίες, τότε μπορεί να γίνει χρήση 

των ΤΝΔ, ώστε να εκπαιδευτούν και να αναγνωρίζουν ειδικά 

χαρακτηριστικά, χωρίς την ύπαρξη προηγούμενης γνώσης. 

 Προσέγγιση συναρτήσεων (function approximation). Στόχος είναι 

η προσέγγιση μιας μη γραμμικής σχέσης με χρήση ενός συνόλου 

εκπαιδευτικών δεδομένων. 

 Πρόβλεψη (prediction). Γίνεται η εκπαίδευση ενός ΤΝΔ 

προκειμένου να εκτιμήσει όσο το δυνατόν πιο πιστά την εξέλιξη 

μιας διεργασίας με βάση μια ή περισσότερες προηγηθείσες 

παρατηρήσεις.  

 Συσχέτιση (association). Τα ΤΝΔ είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν 

για την απομνημόνευση ενός πεπερασμένου αριθμού προτύπων 

ώστε αν εμφανιστεί στην είσοδο του δικτύου μια αλλοιωμένη 

εκδοχή τους, αυτή να συσχετιστεί με το πιο κοντινό στην μνήμη 

και να επιστραφεί η αντίστοιχη έξοδος. Η τεχνική αυτή έχει 

μεγάλη χρησιμότητα σε εφαρμογές συμπλήρωσης εικόνας.  

 Βελτιστοποίηση (optimization). Τα Νευρωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιούνται για την μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση 

συναρτήσεων, που υπόκεινται σε ένα σύνολο περιορισμών καθώς 

αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά στην επίλυση πολύπλοκων 

και μη γραμμικών προβλημάτων βελτιστοποίησης σε σχέση με τις 

παραδοσιακές μαθηματικές προσεγγίσεις. 

 Ανίχνευση ανωμαλιών (anomaly detection). Υπάρχει δυνατότητα 

εκπαίδευσης των ΤΝΔ πάνω στην συμπεριφορά συστημάτων ή 

προσώπων, ώστε να αντιδρούν σε κάθε παρέκκλιση από τη 

«φυσιολογική». Ο εντοπισμός ανωμαλιών είναι πολύ σημαντικός 

σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε εφαρμογές ιατρικού και 

οικονομικού ενδιαφέροντος. 
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 Εξαγωγή χαρακτηριστικών (feature extraction). Τα ΤΝΔ 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό νέων γνωρισμάτων σε 

ένα ακατέργαστο σύνολο δεδομένων. 

 Έλεγχος (control). Στόχος είναι η διατήρηση της λειτουργίας μιας 

εγκατάστασης  σε κάποια ελεγχόμενα επίπεδα [Μπαστάς Ν., 

2007].  

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά ένας κατάλογος από τους 

διάφορους συγκεκριμένους τομείς της επιστήμης στους οποίους γίνεται 

χρήση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. 

 Ιατρική π.χ. ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ιατρική 

διάγνωση και επεξεργασία ιατρικής εικόνας. 

 Οικονομία π.χ. ανάλυση αγοράς μετοχών, ασφάλεια συναλλαγών, 

εκτίμηση φερεγγυότητας δανειζόμενου πελάτη, εκτίμηση 

ακίνητης περιουσίας. 

 Άμυνα π.χ. υποβρύχια ανίχνευση ναρκών. 

 Βιολογία π.χ. δημιουργία μοντέλου αμφιβληστροειδούς χιτώνα 

και κοχλία. 

 Γεωλογία π.χ. ανάλυση πιθανότητας ύπαρξης πετρελαίου σε 

γεωλογικούς σχηματισμούς, ανάλυση πετρωμάτων σε ορυχεία. 

 Περιβάλλον π.χ. πρόγνωση καιρού, ανάλυση τάσεων και 

καιρικών συνθηκών. 

 Κατασκευές π.χ. αυτόματος έλεγχος, έλεγχος γραμμής 

παραγωγής. 

 Μετεωρολογία π.χ. μοντέλα πρόβλεψης της κίνησης των αέριων 

μαζών. 

 Βιοπληροφορική π.χ. συστήματα διάγνωσης του καρκίνου με 

βάση εξετάσεις DNA.  

 Διαχείριση γνώσης π.χ. ταξινόμηση κειμένων με βάση το 

περιεχόμενο, αυτόματη ομαδοποίηση ιστοσελίδων. 

 

 

1.4 Σύγκριση Βιολογικών και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, έμπνευση των ΤΝΔ  αποτελεί το Βιολογικό 

Νευρωνικό Δίκτυο των ζώντων οργανισμών και φυσικά του ανθρώπου. 

Κατά αναλογία με ένα Βιολογικό Νευρωνικό Δίκτυο ένα Τεχνητό 

αποτελείται από ένα σύνολο τεχνητών νευρώνων που αλληλεπιδρούν, 

συνδεόμενοι μεταξύ τους με τις λεγόμενες συνάψεις (synapses). 
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 Ο βαθμός αλληλεπίδρασης είναι διαφορετικός για κάθε ζεύγος 

νευρώνων και καθορίζεται από τα συναπτικά βάρη (synaptic weights). Η 

αντιστοιχία ενός βιολογικού νευρώνα και ενός του τεχνητού φαίνεται στο 

σχήμα 1.3. 

Στον ανθρώπινο εγκέφαλο οι αριθμοί των μονάδων των νευρώνων και 

οι συνδέσεις τους είναι πράγματι πολύ μεγάλοι. Περιέχει κατά 

προσέγγιση 100 δισεκατομμύρια νευρικών κυττάρων, 3.2 εκατομμύρια 

χιλιόμετρα «καλωδίων» και ένα εκατομμύρια δισεκατομμύρια 

διασυνδέσεις. Σε αυτό το σημείο τα ΤΝΔ είναι φυσικό να υστερούν σε 

μεγάλο βαθμό, καθώς ένα ΤΝΔ μπορεί να έχει μερικές εκατοντάδες ή 

χιλιάδες νευρώνες. Ωστόσο παραμένει εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένα 

ΤΝΔ μπορεί να λύσει δύσκολα μαθηματικά προβλήματα, τα οποία δεν 

μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. 

 

 

Σχήμα 1.3 Αντιστοιχία Βιολογικού και Τεχνητού Νευρώνα 

 [Πηγή : Σταθοπούλου Δ., 2010] 

 

Μια ακόμα βασική τους διαφορά είναι το ότι στα Βιολογικά 

Νευρωνικά Δίκτυα οι συνάψεις και η συνδεσμολογία είναι πολύ πιο 

περίπλοκες σε σχέση με τα αντίστοιχα των Τεχνητών. Επιπλέον η 

διαδικασία μάθησης του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι γρηγορότερη από 

εκείνη ενός Τεχνητού Νευρωνικού δικτύου. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν 

μέρει  στη μαζική παράλληλη δομή των βιολογικών νευρωνικών δικτύων 

την οποία προσομοιώνουν και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.  

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ                                                                                  ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

15 | Σ ε λ ί δ α  
 

1.5 Σύγκριση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

Η αρχιτεκτονική των ΤΝΔ είναι πολύ διαφορετική από αυτή των 

παραδοσιακών υπολογιστών που περιέχουν έναν επεξεργαστή. Οι 

γνωστοί υπολογιστές δουλεύουν σειριακά, σύμφωνα με τις πρώτες ιδέες 

του von Neumann [Von Neumann J.,1958] και έχουν την δυνατότητα να 

επιτελούν μερικές εκατοντάδες εντολών που είναι πολύ γνωστές, όπως 

είναι οι αριθμητικές πράξεις κ.ά. Η von Neumann αρχιτεκτονική 

υπολογιστών προτάθηκε από τον John von Neumann, ο οποίος ήταν ο 

πρώτος που κατέγραψε τις απαιτήσεις στη δομή ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Πρόκειται για τη βασική αρχιτεκτονική δομή των 

υπολογιστών που χρησιμοποιείται σήμερα και η οποία συνίσταται από 

τέσσερα βασικά μέρη. Οι ικανότητες ενός συστήματος που ακολουθεί 

αυτή την αρχιτεκτονική περιορίζονται στην αποθήκευση των δεδομένων 

και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν μετά από υπολογισμούς και την 

αποθήκευση οδηγιών και εντολών για την εκτέλεση των υπολογισμών. 

Αντιθέτως τα νευρωνικά δίκτυα δεν λειτουργούν σειριακά αλλά με 

τρόπο που μοιάζει πιο πολύ με παράλληλο τρόπο λειτουργίας καθώς μια 

εργασία μοιράζεται στα διάφορα τμήματα του δικτύου. Για αυτό τον 

λόγο τα νευρωνικά δίκτυα είναι γνωστά και ως συστήματα «παράλληλων 

κατανεμημένων διεργασιών» (parallel distributed processing).  

Όμως η αρχιτεκτονική τους δεν μπορεί να θεωρηθεί πως είναι όμοια 

με εκείνη των παράλληλων επεξεργαστών, καθώς οι απλοί επεξεργαστές 

των νευρωνικών δικτύων (δηλαδή οι νευρώνες) έχουν μεγάλο αριθμό 

διασυνδέσεων, ο οποίος συνολικά είναι πολύ μεγαλύτερος από τον 

αριθμό των νευρώνων. Αντίθετα στους υπολογιστές οι επεξεργαστές 

είναι συνήθως περισσότεροι από τις διασυνδέσεις μεταξύ τους. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι το ότι οι πληροφορίες που 

αποθηκεύονται σε ένα νευρωνικό δίκτυο μοιράζονται σε ένα μεγάλο 

αριθμό μονάδων δηλαδή σε πολλούς νευρώνες. Αντίθετα, όταν 

αποθηκεύσουμε στοιχεία στη μνήμη του υπολογιστή, κάθε πληροφορία 

σε δυαδική μορφή τοποθετείται σε μια συγκεκριμένη θέση.  

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των νευρωνικών δικτύων είναι 

η ανοχή του σφάλματος. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα μικρό τμήμα του 

δικτύου χαλάσει, το υπόλοιπο δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί, έστω και 

με ένα μικρό σφάλμα. Αν επί παραδείγματι από λάθος σε ένα 

υπολογιστικό πρόγραμμα ζητηθεί να γίνει η διαίρεση μιας ποσότητας με 

το μηδέν, τότε ο υπολογιστής σταματά αμέσως την εκτέλεση του 
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προγράμματος και δίνει μήνυμα σφάλματος. Αντίθετα ένα νευρωνικό 

δίκτυο καταλαβαίνει ότι μια τέτοια διαίρεση είναι αδύνατη, την ξεπερνά 

με κάποιο σφάλμα στο τελικό αποτέλεσμα και συνεχίζει την λύση του 

προβλήματος [Αργυράκης Π., 2001]. 

Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζονται οι διαφορές των νευρωνικών δικτύων 

και των ηλεκτρονικών υπολογιστών με βάση την φιλοσοφία του Von 

Neumann [Von Neumann J.,1958]. 

 

Νευρωνικά Δίκτυα Υπολογιστής 

Εργάζονται με σύγχρονο τρόπο 

λειτουργίας 

Εργάζεται με ασύγχρονο τρόπο 

λειτουργίας 

Παράλληλη επεξεργασία Σειριακή επεξεργασία 

Εκπαιδεύονται με παραδείγματα 

αλλάζοντας τα βάρη των 

διασυνδέσεων τους 

Προγραμματίζεται με εντολές 

λογικού χαρακτήρα (if..then..) 

Η μνήμη, τα δίκτυα και οι μονάδες 

λειτουργίας συνυπάρχουν 

Η μνήμη και η επεξεργασία 

πληροφορίας χωρίζονται 

Ανοχή στα σφάλματα Καμία ανοχή στα σφάλματα 

Αυτό-οργάνωση κατά την 

διαδικασία της εκπαίδευσης 

Εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το 

προσφερόμενο λογισμικό 

Η πληροφορία αποθηκεύεται στα 

βάρη των διασυνδέσεων 

Η πληροφορία αποθηκεύεται σε 

συγκεκριμένες διευθύνσεις μνήμης 

Ο χρόνος ενός κύκλου είναι της 

τάξης των msec 

Ο χρόνος ενός κύκλου είναι της 

τάξης των nsec 

Πίνακας 1.1 Διαφορές μεταξύ νευρωνικών δικτύων και υπολογιστών με 

βάση την φιλοσοφία του Von Neumann 

[Πηγή : Αργυράκης Π., 2001] 
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1.6 Ιστορική αναδρομή  

Η ιστορία των ΤΝΔ ουσιαστικά ξεκίνησε με την προσπάθεια 

μοντελοποίησης του ανθρώπινου εγκεφάλου, εδώ και 50 χρόνια και 

πέρασε διάφορες φάσεις άλλες με μεγάλα επιτεύγματα και άλλες όχι. 

Πριν την αναλυτική παρουσίαση της ιστορίας των Νευρωνικών Δικτύων 

θα παρατεθεί ένας πίνακας (πίνακας 1.2) στον οποίο αναφέρονται με 

χρονολογική σειρά τα σημαντικότερα επιτεύγματα που αποτέλεσαν 

σταθμό για την εξέλιξη των ΤΝΔ. 

 

Χρονολογία  

1943 
Το πρώτο μοντέλο νευρωνικού 

δικτύου (McCulloch & Pitts) 

1949 

Μοντέλο μάθησης του Hebb : κάθε 

φορά που ενεργοποιείται μια σύναψη, 

αυτή ενισχύεται με αποτέλεσμα το 

δίκτυο να μαθαίνει «λίγο 

περισσότερο» το πρότυπο που του 

παρουσιάζεται εκείνη τη στιγμή. 

1957 
Το μοντέλο του απλού αισθητήρα – 

perceptron (Rosenblatt). 

1969 

Οι Minsky & Papert απέδειξαν 

μαθηματικά ότι τα Τεχνητά 

Νευρωνικά Δίκτυα ενός επιπέδου δεν 

μπορούν να λύσουν συγκεκριμένα 

προβλήματα. 

1982 

Μαθηματική απόδειξη ότι ένα 

νευρωνικό δίκτυο πολλών επιπέδων 

μπορεί να αποθηκεύσει οποιαδήποτε 

πληροφορία. 

1986 

Μέθοδος οπισθοδιάδοσης για την 

εκπαίδευση ενός Τεχνητού 

Νευρωνικού Δικτύου (McClelland & 

Rumelhart). 

Πίνακας 1.2 Σημαντικότερα ιστορικά βήματα 
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Το πρώτο μοντέλο ενός νευρωνικού δικτύου δημιουργήθηκε το 1943 

από τον ψυχίατρο και νευρολόγο Warren McCulloch και τον μαθηματικό 

Walter Pitts, οι οποίοι συνέταξαν μια εργασία για το πώς μπορεί να 

λειτουργούν οι νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου [McCulloch W.S.  

and Pitts W., 1943]. Σε αυτή την πρώτη εργασία τους παρουσίασαν την 

ιδέα του νευρωνικού δικτύου δηλαδή το γεγονός ότι αποτελείται από μια 

συλλογή ενός μεγάλου αριθμού νευρώνων δείχνοντας πως θα μπορούσαν 

να λειτουργούν οι νευρώνες με τις διασυνδέσεις τους. Περιέγραψαν ένα 

τυπικό μοντέλο ενός νευρώνα το οποίο ακολουθεί έναν κανόνα όλα-ή-

τίποτα. Η εργασία αυτή αποτελεί μια συνένωση της νευροφυσιολογίας 

και της μαθηματικής λογικής πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο μια 

λογική ανάλυση των νευρωνικών δικτύων. Αυτή θεωρείται ιστορικά ότι 

είναι η πρώτη εικόνα ενός νευρωνικού δικτύου.  

Οι ίδιοι συγγραφείς προχώρησαν το 1947 σε ένα πιο εξελιγμένο 

πρότυπο για την αναγνώριση σχημάτων [Pitts W. and McCulloch W.S., 

1947]. Σύμφωνα με αυτό ο νευρώνας θεωρείται πως μπορεί να έχει 

πολλές εισόδους αλλά μια μόνον έξοδο. Δημιουργήθηκε επομένως ένα 

πρότυπο που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα μεταγενέστερα 

πρότυπα. Οι έξοδοι από διαφορετικούς νευρώνες δεν επιτρέπεται να 

ενώνονται, αλλά πρέπει υποχρεωτικά να οδηγούν σε είσοδο άλλου 

νευρώνα. Οι απολήξεις των νευρώνων είναι δυο ειδών διεγερτικές και 

ανασταλτικές. Οι δυο καταστάσεις του νευρώνα είναι ότι είτε πυροδοτεί 

είτε βρίσκεται σε ηρεμία. Η ροή της πληροφορίας μέσα σε έναν νευρώνα 

ελέγχεται από πύλες, οι οποίες είναι επίσης διεγερτικές ή ανασταλτικές.   

Η εργασία των McCulloch και Pitts μελετήθηκε ευρέως εκείνη την 

εποχή αλλά ήταν ο μαθηματικός John Von Neumann [Von Neumann J., 

1958] ο οποίος ανέδειξε την σημαντικότητά της, χρησιμοποιώντας την ως 

παράδειγμα για υπολογιστικές μηχανές την δεκαετία του 1950, κατά την 

διάρκεια της οποίας ξεκίνησε να διαδίδεται η χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστής. Συγκεκριμένα ο Von Neumann χρησιμοποίησε 

εξειδικευμένα στοιχεία, όπως ο διακόπτης καθυστέρησης (switch-delay), 

που προήρθαν από τον νευρώνα των McCulloch και Pitts στην 

κατασκευή του EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic 

Computer) που αναπτύχθηκε από τον ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator and Computer) [Aspray W.  and Burks A., 1986]. Η θεωρία 

των McCulloch και Pitts για τα τυπικά νευρωνικά δίκτυα 

χαρακτηρίστηκε ως εξέχουσα στη δεύτερη από τις τέσσερις διαλέξεις που 

παραδόθηκαν από τον Von Neumann στο Πανεπιστήμιο του Illinois το 

1949. 
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Το 1948, δημοσιεύτηκε από τον επίσης μαθηματικό Norbert Wiener 

το βιβλίο «Cybernetics» [Wiener N., 1948] περιγράφοντας κάποιες 

σημαντικές σκέψεις για τον έλεγχο, τις επικοινωνίες και την στατιστική 

επεξεργασία σήματος,  προσθέτοντας νέο υλικό στην μάθηση και την 

αυτοοργάνωση (self-organization) με την δεύτερη έκδοση του το 1961 

[Wiener N., 1961]. Η επόμενη μεγάλη ανάπτυξη στα νευρωνικά δίκτυα 

ήρθε το 1949 με τη δημοσίευση του βιβλίου του ψυχολόγου με ειδίκευση 

στην νευροψυχολογία  Donald Olding Hebb «The Organization of 

Behavior» [Hebb D.O., 1949] το οποίο υποστήριζε και ανέλυε 

περισσότερο την θεωρία των McCulloch και Pitts για τους νευρώνες και 

την λειτουργία τους. Ο Hebb πρότεινε ότι η συνδετικότητα του 

εγκεφάλου αλλάζει συνεχώς όπως ένας οργανισμός που μαθαίνει 

διαφορετικές λειτουργικές εργασίες και ότι οι νευρωνικές 

συναρμολογήσεις δημιουργούνται από τέτοιες αλλαγές. Ο κανόνας του 

Hebb έχει ως κεντρική ιδέα τις συνδέσεις μεταξύ μονάδων του 

συστήματος δηλαδή των νευρώνων και βασίστηκε σε μια προηγούμενη 

πρόταση από τον S. Ramón Y Cajal [Ramón Y Cajal S., 1909-1911]. 

Κάθε φορά που το δίκτυο χρησιμοποιεί τις νευρωνικές του συνδέσεις 

αυτές ενισχύονται και το δίκτυο πλησιάζει περισσότερο στο να μάθει το 

πρότυπο το οποίο παρουσιάζεται.  

Την δεκαετία του 1950 καθώς άνθιζε η έρευνα για την ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών η έρευνα των νευρωνικών δικτύων 

παραμερίστηκε. Ωστόσο υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι 

συνέχισαν να ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το 1952 

δημοσιεύτηκε το βιβλίο του Ashby, «Design for a Brain: The Origin of 

Adaptive Behavior» [Ashby W.R., 1952], το οποίο εστίαζε στο ότι η 

προσαρμοστική συμπεριφορά δεν είναι έμφυτη αλλά μάλλον επίκτητη, 

και ότι με την εκπαίδευση η συμπεριφορά ενός συστήματος συνήθως 

αλλάζει προς το καλύτερο.  

Το 1954 ο Marvin Minsky έγραψε την διδακτορική του διατριβή με 

τίτλο «Theory of Neural-Analog Reinforcement Systems and its 

Application to the Brain-Model Problem» [Minsky M., 1954], στην οποία 

εστίασε στην έρευνα των νευρωνικών δικτύων. Επίσης το 1954, 

παρουσιάστηκε και η ιδέα του μη γραμμικού προσαρμοστικού φίλτρου 

(nonlinear adaptive filter) από τον Gabor [Gabor D., 1954], ο οποίος 

ξεκίνησε να κατασκευάσει μια τέτοια μηχανή με τη βοήθεια συνεργατών, 

οι λεπτομέρειες της οποίας  περιγράφονται στην εργασία [Gabor D.  et 

al., 1960]. Η εκπαίδευση γινόταν με την τροφοδοσία δειγμάτων μιας 

στοχαστικής διαδικασίας μέσα στη μηχανή, μαζί με τη συνάρτηση-στόχο 

που η μηχανή αναμενόταν να παράγει. 
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Αξιοποιώντας την ανάπτυξη των υπολογιστών δημιουργήθηκε για 

πρώτη φορά η δυνατότητα προσομοίωσης ενός υποθετικού μοντέλου 

νευρωνικού δικτύου. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση 

πραγματοποιήθηκε από τον Nathanial Rochester των ερευνητικών 

εργαστηρίων IBM, αποτυγχάνοντας ωστόσο στην πρώτη του 

προσπάθεια. Οι επόμενες του προσπάθειες στέφθηκαν με επιτυχία. Έτσι 

το 1956 δημοσιεύτηκε η εργασία των Rochester, Holland, Haibt και Duda 

[Rochester N.  et al., 1956] που αποτελεί μια προσπάθεια να 

χρησιμοποιηθεί εξομοίωση από υπολογιστή για να ελεγχθεί μια καλά 

ορισμένη νευρωνική θεωρία βασισμένη στο αξίωμα μάθησης του Hebb. 

Τα αποτελέσματα των εξομοιώσεων που αναφέρθηκαν σε αυτή την 

εργασία έδειξαν καθαρά ότι πρέπει να προστεθεί αναστολή για να 

δουλέψει πραγματικά η θεωρία.  

Την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1956, λύθηκε ένα σημαντικό πρόβλημα 

στον τομέα των νευρωνικών δικτύων από τον Von Neumann [Von 

Neumann J., 1956]. Το πρόβλημα αυτό αφορούσε στην σχεδίαση ενός 

αξιόπιστου δικτύου με νευρώνες που μπορεί να θεωρηθούν ως μη 

αξιόπιστα στοιχεία. Η λύση του πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την 

ιδέα της ταυτολογίας, η οποία ενέπνευσε τους Winograd και Cowan 

[Winograd S. and Cowan J.D., 1963] να προτείνουν την χρήση μιας 

κατανεμημένης ταυτολογικής αναπαράστασης για τα νευρωνικά δίκτυα. 

Δυο ακόμα σημαντικά βήματα έγιναν τον ίδιο χρόνο. Το θερινό 

ερευνητικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης του Dartmouth έδωσε 

ώθηση τόσο στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και στα νευρωνικά δίκτυα και 

ο Uttley [Uttley A.M., 1956] απέδειξε ότι ένα νευρωνικό δίκτυο με 

τροποποιημένες συνάψεις μπορεί να μάθει να ταξινομεί απλά σύνολα 

από δυαδικά πρότυπα σε αντίστοιχες κλάσεις. Επιπλέον ο Uttley 

εισήγαγε τον αποκαλούμενο leaky integrate and fire neuron, ο οποίος 

αναλύθηκε επίσημα από τον Caianiello το 1961 [Caianiello E.R., 1961]. 

Το 1956 επίσης ο Taylor παρουσίασε μια εργασία πάνω στην 

συσχετιζόμενη μνήμη (associative memory) [Taylor W.K., 1956]. Με 

βάση την εργασία αυτή παρουσιάστηκε στη συνέχεια ο πίνακας μάθησης 

από τον Steinbuch [Steinbuch K., 1961] πέντε χρόνια αργότερα, το 1961.  

Το 1957 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το μοντέλο του αισθητήρα 

(perceptron) από τον νευροβιολόγο Frank Rosenblatt του πανεπιστημίου 

Cornell [Rosenblatt F., 1962], ο οποίος αρχικά έφτιαξε το πρώτο δίκτυο 

hardware που μπορούσε να κάνει πολλές και διάφορες εργασίες. 

Επρόκειτο για ένα απλό μοντέλο που είχε μόνον δύο επίπεδα, αυτά της 

εισόδου και της εξόδου, δημιουργώντας το αρχαιότερο νευρωνικό δίκτυο 

που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Παρόλο που αυτά τα επιτεύγματα 
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δημιούργησαν έναν αρχικά μεγάλο ενθουσιασμό γρήγορα φάνηκε πως 

είχαν πολλούς περιορισμούς και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

την λύση όλων των άλυτων μέχρι τότε προβλημάτων  

Το 1959 οι Bernard Wildrow και Marcian Hoff του πανεπιστημίου του 

Stanford ανέπτυξαν δύο νέα μοντέλα το Adaline (ADAptive LINear 

Elements) και το Madaline (Multiple ADAptive LINear Elements), τα 

οποία αποτέλεσαν και τα πρώτα μοντέλα νευρωνικών δικτύων στα οποία 

μπορούσαν να εφαρμοστούν πραγματικά προβλήματα. Το μοντέλο 

Adaline χρησιμοποιήθηκε στην αναγνώριση δυαδικών προτύπων για να 

προβλέψει σε μια τηλεφωνική γραμμή το επόμενο ψηφίο ενώ το  

Madaline χρησιμοποιήθηκε ως φίλτρο για να εξαλείψει την ηχώ από τις 

τηλεφωνικές γραμμές. Η διαφορά μεταξύ του perceptron και του Adaline 

εντοπίζεται στην διαδικασία εκπαίδευσης. Ωστόσο και σε αυτή την 

περίπτωση οι δυνατότητες των δύο αυτών μοντέλων αποδείχθηκε ότι 

ήταν περιορισμένες από τους Minsky και Papert το 1969. 

Το 1960 οι Widrow και Hoff [Widrow, B., and Hoff, M. E., Jr., 1960] 

ανέπτυξαν μια μαθηματική μέθοδο για την προσαρμογή των βαρών. Ο 

αλγόριθμος τον οποίον ανέπτυξαν έγινε στην συνέχεια γνωστός ως 

αλγόριθμος των ελάχιστων μέσων τετραγώνων (Least Mean Squares, 

LMS) ή κανόνας δέλτα (delta rule) ή κανόνας των Widrow-Hoff. Η 

μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές εφαρμογές ειδικότερα 

τα τελευταία χρόνια. Το 1961, δημοσιεύτηκε μια εργασία του Minsky με 

τίτλο «Steps Towards Artificial Intelligence» [Minsky M.L., 1961] η 

οποία αφιέρωσε ένα μεγάλο κεφάλαιο σε αυτό που σήμερα ορίζουμε ως 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.  

Η πρώτη απόπειρα εφαρμογής των νευρωνικών δικτύων σε 

πραγματικά δεδομένα έγινε το 1964. Ο Hu (Hu M.J.C., 1964) στην 

έρευνά του χρησιμοποίησε το προσαρμοζόμενο γραμμικό μοντέλο του 

Widrow για την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών. Το 1965 

δημοσιεύτηκε το βιβλίο του Nilsson, «Learning Machines» [Nilsson N.J., 

1965], το οποίο είναι ακόμη η πιο  καλογραμμένη έκθεση των γραμμικά 

διαχωρίσιμων προτύπων στις υπερεπιφάνειες. Το 1967 δημοσιεύτηκε το 

βιβλίο του Minsky, «Computation: Finite and Infinite Machines» 

[Minsky M.L., 1967], το οποίο επέκτεινε τα αποτελέσματα των 

McCulloch και Pitts και τα έβαλε στο περιβάλλον της θεωρίας 

αυτομάτων και της θεωρίας υπολογισμού. Το 1967, ο Amari 

χρησιμοποίησε τη μέθοδο στοχαστικής κλίσης για προσαρμοστική  

ταξινόμηση προτύπων [Amari S., 1967]. 
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 Το 1969 παρουσιάστηκε μια συνολική και  εμπεριστατωμένη εικόνα 

του προτύπου του αισθητήρα  στο βιβλίο «Perceptrons» των Minsky και 

Papert [Minsky M.  and Papert S., 1988]. Σε αυτό γίνεται μία εκτίμηση 

του πρότυπου του αισθητήρα και αποδεικνύεται αναλυτικά και 

μαθηματικά ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί για αυτό το 

πρότυπο. Την ίδια χρονιά δημοσιεύτηκε μια εργασία πάνω σε μη 

ολογραφική συσχετιζόμενη μνήμη από τους Willshaw, Buneman και 

Longuet Higgins [Willshaw D.J., 1969]. Αυτή η εργασία παρουσιάζει δύο 

μοντέλα δικτύων : ένα απλό οπτικό σύστημα που πραγματοποιεί μια 

συσχετιζόμενη μνήμη και ένα στενά συνδεδεμένο νευρωνικό δίκτυο 

προτεινόμενο από την οπτική μνήμη.  

Την δεκαετία που ακολούθησε το ενδιαφέρον για τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα μειώθηκε αισθητά, καθώς πολλοί ερευνητές εκτός από 

εκείνους της ψυχολογίας και των νευρω-επιστημών εγκατέλειψαν την 

επιστημονική αυτή περιοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση οδηγήθηκαν 

επηρεαζόμενοι αρχικά  από την έλλειψη προσωπικών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Για παράδειγμα, όταν ο Gabor ανάπτυξε το μη γραμμικό 

φίλτρο μάθησης, πήρε στην ερευνητική ομάδα του επιπλέον έξι χρόνια 

για να φτιάξουν το φίλτρο με αναλογικές συσκευές [Gabor D., 1954]       

[Gabor D. et al., 1960]. Επιπλέον όμως έδρασαν και ψυχολογικοί αλλά 

και οικονομικοί λόγοι όπως η  μονογραφία του 1969 από τους Minsky 

και Papert [Minsky M.L. and Papert S.A., 1969] σίγουρα δεν ενθάρρυνε 

κάποιον να δουλέψει στα perceptron, ή τις εταιρίες να υποστηρίξουν την 

εργασία πάνω σε αυτά. 

Την περίοδο αυτή ωστόσο υπήρξαν κάποιες σημαντικές συνεισφορές 

στην πρώιμη ανάπτυξη της συσχετιζόμενης μνήμης που περιλαμβάνουν 

τις εργασίες από τους Anderson [Anderson J.A., 1972], Kohonen 

[Kohonen T., 1972] και Nakano [Nakano K., 1972], οι οποίοι 

ανεξάρτητα, την ίδια χρονιά, εισήγαγαν την ιδέα του συσχετιζόμενου 

πίνακα μνήμης (correlation matrix memory) βασισμένη στον κανόνα 

εκπαίδευσης εξωτερικού γινομένου (outer product). Μια ακόμα σημαντική 

δραστηριότητα που αναδύθηκε την δεκαετία του ΄70 ήταν οι απεικονίσεις 

αυτοοργάνωσης (self organizing maps) χρησιμοποιώντας ανταγωνιστική 

μάθηση. Η δουλεία της εξομοίωσης στον υπολογιστή έγινε από τον Von 

der Malsburg το 1973 [Von der Malsburg C., 1973] και ήταν ίσως η 

πρώτη επίδειξη της αυτοοργάνωσης.  

Το 1976 οι Willshaw και Von der Malsburg δημοσίευσαν την πρώτη 

εργασία τους πάνω στην δομή των self organizing maps [Willshaw D.J.  

and Von der Malsburg C., 1976], εμπνευσμένοι από τις τοπολογικά 

ταξινομημένες απεικονίσεις στον εγκέφαλο. Ο Uttley στην επόμενη 
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εργασία του, ύστερα από εκείνη του 1956, το 1979 [Uttley A.M., 1979] 

υπέθεσε ακόμη ότι η αποτελεσματικότητα μιας μεταβλητής σύναψης στο 

νευρικό σύστημα εξαρτάται από την στατιστική σχέση μεταξύ των 

διακυμαινόμενων καταστάσεων και στις δύο πλευρές αυτής της σύναψης, 

και ως εκ τούτου διασυνδέθηκε με τη θεωρία πληροφορίας του Shannon 

[. Shannon C.E, 1948][Shannon C.E. and Weaver W., 1949]. 

Το 1982 ανανεώνεται ξανά το ενδιαφέρον για τον τομέα των τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων όταν  ο John Hopfield από το Caltech παρουσίασε 

μια εργασία στην αμερικανική επιτροπή επιστημών [Hopfield J.J., 1982]. 

Η προσέγγισή του στόχευε στην κατασκευή πιο χρήσιμων μηχανών 

(νευρωνικών διατάξεων) με μεταχείριση συνδέσεων διπλής κατεύθυνσης 

καθώς μέχρι τότε οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων είχαν μια φορά. 

Αυτή η συγκεκριμένη τάξη των νευρωνικών δικτύων με ανάδραση 

προσέλκυσε μεγάλη προσοχή την δεκαετία του ΄80 και στην πορεία του 

χρόνου έγιναν γνωστά ως δίκτυα Hopfield.  

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως η προέλευση της αρχής που 

χρησιμοποιούν τα δίκτυα Hopfield βρίσκεται με μια σειρά άλλων 

εργασιών από άλλους ερευνητές που αναφέρονται στην συνέχεια. 

Οι Cragg και Tamperley[Cragg B.G.  and Tamperley H.N.V., 

1954][Cragg B.G.  and Tamperley H.N.V., 1955] έκαναν την 

παρατήρηση ότι όπως μπορούν οι νευρώνες να ενεργοποιούνται ή να 

αδρανοποιούνται, έτσι και τα άτομα σε ένα πλέγμα έχουν το spin τους 

κατευθυνόμενο «επάνω» ή «κάτω». Ο Cowan [Cowan J.D., 1967] 

εισήγαγε τα σιγμοειδή χαρακτηριστικά ενεργοποίησης και την ομαλή 

συνθήκη ενεργοποίησης για ένα νευρώνα που ήταν βασισμένος στη 

λογιστική συνάρτηση. Ο Grossberg [Grossberg S., 1967][Grossberg S., 

1968]  εισήγαγε το προσθετικό μοντέλο (additive model) ενός νευρώνα 

εμπλέκοντας μη γραμμικές διαφορίσιμες συναρτήσεις και διερευνώντας 

τη χρήση του μοντέλου ως μια βάση για βραχυπρόθεσμη μνήμη. 

 

Ο Amari [Amari S., 1972] ανεξάρτητα εισήγαγε το προσθετικό 

μοντέλο ενός νευρώνα και το χρησιμοποίησε για να μελετήσει τη 

δυναμική συμπεριφορά από τυχαία συνδεδεμένα στοιχεία τύπου 

νευρώνα. Οι Wilson και Gowan [Wilson H.R. and Gowan J.D., 1972] 

εξήγαγαν ζεύγος μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων για τις δυναμικές 

χωροταξικά περιορισμένων πληθυσμών περιέχοντας και διεγερμένο και 

ανασταλτικό μοντέλο νευρώνων. Αργότερα οι Little και Shaw [Little 

W.A.  and Shaw G.L., 1988] περιέγραψαν ένα πιθανοτικό μοντέλο 

(probabilistic model) ενός νευρώνα, που είτε ενεργοποιεί είτε αναστέλλει 

μια δυναμική δράση, και χρησιμοποίησαν το μοντέλο για να αναπτύξουν 
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ένα μοντέλο βραχυπρόθεσμης μνήμης. Οι Anderson, Silnerstein, Ritz και 

Jones το 1977 [Anderson J.A., Silverstein J.W., Ritz S.A., and Jones R.S., 

1977] πρότειναν το μοντέλο brain-state-in-a-box, αποτελούμενο από ένα 

απλό συσχετιζόμενο δίκτυο ζευγαρωμένο με μη γραμμική δυναμική. 

Το 1982 έγινε η δημοσίευση της εργασίας του Kohonen στις 

απεικονίσεις αυτοοργάνωση (self organizing maps) [Kohonen T., 1982] 

χρησιμοποιώντας μια μονοδιάστατη ή δισδιάστατη δομή πλέγματος, η 

οποία ήταν διαφορετική κατά κάποια άποψη από την προηγούμενη 

δουλειά των Willshaw και Von der Malsburg.  

Το 1983 οι Cohen και Grossberg [Cohen M.A.  and Grossberg S., 

1983] ίδρυσαν μια γενική αρχή για να αποτιμήσουν την ευστάθεια μιας 

περιεχομένου-διεύθυνσης μνήμης (content addressable memory), η οποία 

περιέχει τη συνεχούς χρόνου έκδοση του δικτύου Hopfield ως μια ειδική 

περίπτωση. Ένα διακριτικό χαρακτηριστικό ενός νευρωνικού δικτύου 

ελκυστή είναι ο φυσικός τρόπος με τον οποίο ο χρόνος, ως μια θεμελιώδη 

διάσταση της εκπαίδευσης, φανερώνεται στη μη γραμμική δυναμική του 

δικτύου.  Το ίδιο χρόνο, οι Kirkpatrick, Gelatt και Vecchi [Kirkpatrick S., 

Gelatt C.D., and Vecchi M.P., 1983] περιέγραψαν μια νέα διαδικασία με 

την ονομασία simulated annealing, για την επίλυση συνδυαστικών 

προβλημάτων βελτιστοποίησης. Η διαδικασία simulated annealing έχει 

τις ρίζες της στη στατιστική μηχανική. Βασίζεται σε μια απλή τεχνική, η 

οποία αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην εξομοίωση υπολογιστή από την 

ομάδα του Metropolis το 1953 [Metropolis N.  et al, 1953].  

Η ιδέα του simulated annealing χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τους 

Ackley, Hinton και Sejnowski το 1985 [Ackley D.H.  et al, 1985] στην 

ανάπτυξη μιας στοχαστικής μηχανής γνωστής ως η μηχανή του 

Boltzmann, η οποία ήταν η πρώτη επιτυχής πραγματοποίηση ενός 

πολυεπίπεδου νευρωνικού δικτύου. Παρόλο που ο αλγόριθμος 

εκπαίδευσης της μηχανής Boltzmann αποδείχθηκε ότι δεν είναι τόσο 

αποτελεσματικός υπολογιστικά όσο ο αλγόριθμος της οπίσθιας διάδοσης 

του σφάλματος (backpropagation), έσπασε το ψυχολογικό αδιέξοδο 

αποδεικνύοντας ότι ο συλλογισμός στην εργασία των Minsky και Papert 

το 1969 [Minsky M.L. and Papert S.A., 1969] βρέθηκε αναληθής.  

Το 1984 δημοσιεύτηκε το βιβλίο του Braitenberg, «Experiments in 

Synthetic Psychology» [BraitenBerg V., 1984], στο οποίο ο Braitenberg 

συνηγορεί υπέρ της αρχής goaldirected, selforganized performance. Η 

κατανόηση μίας τόσο περίπλοκης διαδικασίας επιτυγχάνεται καλύτερα 

από μια σύνθεση από θωρούμενους βασικούς μηχανισμούς.  
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Το 1986 παρουσιάστηκε ο αλγόριθμος της οπίσθιας διάδοσης του 

σφάλματος (error back propagation algorithm) από τους Rumelhart, 

Hinton και Williams [Rumelhart D.E.  et al, 1986]. Τον ίδιο χρόνο, 

δημοσιεύτηκε το πασίγνωστο δίτομο βιβλίο, «Parallel Distributed 

Processing: Explorations in the Microstructures of Cognition» που 

συντάχθηκε από τους Rumelhart καιMcClelland [Rumelhart D.E and 

McClelland J.L., 1986]. Μετά την ανακάλυψη του αλγορίθμου οπίσθιας 

διάδοσης του σφάλματος στα μέσα της δεκαετίας του ΄80, αποδείχθηκε 

ότι είχε περιγραφεί νωρίτερα από τον Werbos στην διδακτορική του 

διατριβή στο Πανεπιστήμιο Harvard τον Αύγουστο του 1974 [Werbos 

P.J., 1974]. Συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη αποδεδειγμένη περιγραφή του 

αποτελεσματικού αντίστροφου (reverse mode) υπολογισμού κλίσεων, 

που εφαρμόστηκε σε μοντέλα γενικών δικτύων, με τα νευρωνικά δίκτυα 

να εμφανίζονται ως μια ειδική περίπτωση. Η βασική ιδέα της οπίσθιας 

διάδοσης του σφάλματος μπορεί να εντοπιστεί ακόμη πιο πίσω, το 1969 

στο βιβλίο «Applied Optimal Control» από τους Bryson και Ho [Bryson 

Jr. A.E.  and Ho Y.C., 1969].  

Το 1988 ο Linsker περιέγραψε μια νέα αρχή για αυτοοργάνωση σε ένα 

αντιληπτικό (perceptual) δίκτυο. Η αρχή σχεδιάστηκε για να διατηρήσει 

τη μέγιστη πληροφορία από ενεργά πρότυπα εισόδου, από τέτοιους 

περιορισμούς όπως τις συναπτικές συνδέσεις και το δυναμικό πεδίο 

σύναψης. Επίσης το 1988, οι Broomhead και Lowe [Broomhead D.S. and 

Lowe D., 1988] περιέγραψαν μια διαδικασία για το σχεδιασμό εμπρόσθια 

τροφοδοτούμενων δικτύων με επίπεδα, χρησιμοποιώντας ακτινικής βάσης 

συναρτήσεις (radial basis functions RBF), η οποία παρέχει ένα 

εναλλακτικό δίκτυο από τα πολυεπίπεδα perceptron. Η βασική ιδέα 

βρίσκεται πίσω, τουλάχιστον στην μέθοδο των δυναμικών συναρτήσεων 

(method of potential functions) που αρχικά προτάθηκε από τους 

Bushkirov, Braverman και Muchnik [Bushkirov O.A., Braverman E.M., 

and Muchnik I.B., 1964], και οι θεωρητικές ιδιότητες των οποίων 

αναπτύχθηκαν από τους Aizerman, Braverman και Rozonoer [Aizerman 

M.A. et al,  1964].  

Το 1989, δημοσιεύτηκε το βιβλίο του Mead, «Analog VLSI and 

Neural Systems» [Mead C.A., 1967] , το οποίο περιείχε ένα ασυνήθιστο 

μείγμα ιδεών, εξαγόμενες από την νευρο-βιολογία και την τεχνολογία 

VLSI. Πάνω από όλα περιείχε κεφάλαια που αφορούσαν τον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα πυριτίου και τον λαβύρινθο αυτιού πυριτίου, 

γραμμένα από τον Mead, τα οποία είναι έντονα παραδείγματα του 

δημιουργικού μυαλού του. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, ο Vapnik και οι συνεργάτες του 

ανακάλυψαν μια υπολογιστικά πανίσχυρη τάξη από δίκτυα με 

επιβλεπόμενη μάθηση, που ονομάζονται support vector machines, για την 

επίλυση προβλημάτων αναγνώρισης προτύπων, παλινδρόμησης και 

υπολογισμού πυκνότητας [Boser B.  et al, 1992][Vapnik V.N., 1995][. 

Vapnik V.N, 1998]. Αυτή η νέα μέθοδος βασίζεται σε αποτελέσματα της 

θεωρίας εκπαίδευσης με πεπερασμένου μεγέθους δείγματα. Μια νέα 

ιδιότητα των support vector machines είναι ο φυσικός τρόπος με τον 

οποίο η διάσταση Vapnik Cheruonenkis (VC) ενσωματώνεται στον 

σχεδιασμό τους. Η διάσταση VC παρέχει ένα μέτρο για την ικανότητα 

ενός νευρωνικού δικτύου να μάθει ένα σύνολο από παραδείγματα 

[Vapnik V.N., 1982][Vapnik V.N and Chevronenkis A.Y., 1971]. 
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Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στα επόμενα 

θα χρησιμοποιηθούν μαθηματικές σχέσεις. Αυτές υπάρχουν σε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές 

με διαφορετικό όμως συμβολισμό. Για την ομογενοποίησή τους  στην παρούσα εργασία 

υιοθετήθηκαν ως έχουν, ακολουθώντας ενιαίο συμβολισμό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  

2.1 Ο Τεχνητός Νευρώνας  

Ο Τεχνητός Νευρώνας (Artificial Neuron) είναι η βάση για τον 

σχεδιασμό των ΤΝΔ καθώς αποτελεί την βασική μονάδα επεξεργασίας 

των διαθέσιμων πληροφοριών. Για αυτό τον λόγο ένα ΤΝΔ 

χαρακτηρίζεται ως μια αλληλεπίδραση των απλών αυτών στοιχείων, 

δηλαδή των τεχνητών νευρώνων.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί ερέθισμά 

τους αποτέλεσαν οι νευρώνες (neurons) που συνιστούν τον ανθρώπινο 

εγκέφαλο για αυτό και υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ τους στον τρόπο 

λειτουργία τους (βλ. παράγραφο 1.4).  

Σε κάθε τεχνητό νευρώνα καταφτάνει ένας αριθμός σημάτων, τα 

οποία έρχονται ως είσοδοι σε αυτόν και σε καθένα από αυτά αντιστοιχεί 

ένα συγκεκριμένο βάρος. Αυτά τα βάρη εκτελούν τον ίδιο τύπο 

λειτουργίας όπως οι συνάψεις (synapses) των βιολογικών νευρώνων, για 

αυτό και ονομάζονται συναπτικά βάρη (synaptic weights).  

Τα συναπτικά βάρη επομένως λειτουργούν ως προσαρμοστικοί 

συντελεστές που καθορίζουν την ένταση του σήματος εισόδου καθώς 

αυτό εισάγεται στον τεχνητό νευρώνα. Δηλαδή καθορίζουν το πόσο 

σημαντική είναι η συνεισφορά του κάθε σήματος στην διαμόρφωση της 

δομής του δικτύου. Όταν το βάρος είναι «μεγάλο» τότε η συνεισφορά 

του σήματος είναι «μεγάλη» και αντίστροφα. Η τιμή του βάρους 

κυμαίνεται τις περισσότερες φορές σε ένα συγκεκριμένο διάστημα από -1 

μέχρι 1 αλλά αυτό είναι αυθαίρετο και εξαρτάται από το προς επίλυση 

πρόβλημα.  

Στη συνέχεια, όλα τα σήματα που φτάνουν στον νευρώνα αθροίζονται 

(αφού έχουν πολλαπλασιαστεί με το αντίστοιχο συναπτικό τους βάρους) 

και μετασχηματίζονται με μια συνάρτηση ενεργοποίησης η οποία δίνει 

και την τελική έξοδο του νευρώνα. Με μαθηματικούς όρους αυτή η 

γενική δομή του τεχνητού νευρώνα παρουσιάζεται στις εξισώσεις (2.1), 

(2.2) και (2.3). Συγκεκριμένα, οι είσοδοι xi του τεχνητού νευρώνα, με τα 

αντίστοιχα  συναπτικά βάρη wi, οι οποίοι κατευθύνονται προς έναν 

αθροιστή  που παράγει την έξοδο net [Μπάστας Ν., 2007]. 
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n

i i

i=1

net= w x  (2.1) 

Στη συνέχεια υπάρχει μια μη γραμμική συνάρτηση F, με την 

προκύπτουσα τιμή της ενεργοποίησης να δίνεται από τον τύπο :  

a(t+1)=F(a(t),net)  (2.2) 

Και η συνάρτηση ενεργοποίησης φ με έξοδο : 

y(t+1)=φ(a(t+1))  (2.3) 

2.1.1 Η δομή του Τεχνητού Νευρώνα 

Πιο συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ένας τεχνητός 

νευρώνας χαρακτηρίζεται από τα εξής βασικά στοιχεία : 

 Τα σήματα εισόδου (input signals) xj ή αλλιώς την εισερχόμενη 

πληροφορία (input information) η οποία μπορεί να προέρχεται 

είτε απευθείας από το περιβάλλον είτε από κάποιον άλλον 

τεχνητό νευρώνα.  

 Ένα σύνολο από συνάψεις (synapses) ή συνδετικούς συνδέσμους, 

καθένας από τους οποίους χαρακτηρίζεται από ένα συναπτικό 

βάρος (Synaptic Weight). Δηλαδή κάθε σήμα εισόδου xj 
στην 

είσοδο της σύναψης j συνδεδεμένη με τον νευρώνα k 

πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο συναπτικό του βάρος wkj. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο πρώτος δείκτης k αντιστοιχεί 

στον τεχνητό νευρώνα και ο δεύτερος δείκτης j στο τέλος της 

εισόδου της σύναψης στην οποία αναφέρεται το βάρος (δηλαδή 

πρόκειται για τον ίδιο δείκτη με εκείνον του σήματος εισόδου). 

Τα συναπτικά βάρη μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή, 

ωστόσο πολλές φορές γίνεται η κανονικοποίηση τους 

απαιτώντας το άθροισμα τους να είναι ίσο με 1. 

 Έναν αθροιστή (summing junction or adder) ∑ των σημάτων 

εισόδου, αφού προηγουμένως αυτά έχουν σταθμιστεί με την 

χρήση των συναπτικών βαρών.  

 Μια συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function) ή αλλιώς 

συνάρτηση μεταφοράς (transfer function) φ(.) για τον περιορισμό 

του πλάτους της εξόδου ενός νευρώνα, σε ένα κλειστό 

μοναδιαίο διάστημα [0,1] ή [-1,1]. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οποιαδήποτε συνάρτηση ως συνάρτηση ενεργοποίησης και σε 
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ένα ΤΝΔ να υπάρχουν νευρώνες με διαφορετικές συναρτήσεις. 

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις συναρτήσεων ενεργοποίησης 

όπως η βηματική, η προσήμου, η σιγμοειδής κ.ά. Τις 

περισσότερες φορές οι προαναφερθείσες συναρτήσεις είναι μη 

γραμμικές έτσι ώστε η έξοδος να μην είναι ευθέως ανάλογη με 

την είσοδο. Ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

συνάρτηση ενεργοποίησης η γραμμική συνάρτηση. 

 Το σήμα εξόδου (output signal) yk το οποίο είναι ουσιαστικά το 

αποτέλεσμα που παράγεται από τον τεχνητό νευρώνα k 

[Veronez M.R. et al, 2011]. 

Τέλος ο τεχνητός νευρώνας περιλαμβάνει και μια εξωτερικά 

εφαρμοσμένη πόλωση ή μεροληψία ή θόρυβος (bias) bk και της οποίας η 

συνεισφορά θα αναλυθεί στην συνέχεια. 

 Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στο σχήμα 2.1 δίνοντας έτσι την 

απλοποιημένη δομή ενός τεχνητού νευρώνα. 

 

Σχήμα 2.1 Απλοποιημένη δομή Τεχνητού Νευρώνα 
 

Η παραπάνω απλοποιημένη δομή του τεχνητού νευρώνα μπορεί να 

εκφραστεί με μαθηματικούς όρους σύμφωνα με τις εξισώσεις (2.4) και 

(2.5). 
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n

k kj j k

j=1

u = w x +b  (2.4) 

και 

k ky =φ(u )  (2.5) 

Όπου x1,x2,x3,…,xn είναι τα σήματα εισόδου, wk1,wk2,wk3,…,wkn  τα 

συναπτικά βάρη των σημάτων και uk η έξοδος του αθροιστή. 

Όσον αφορά την παρουσία της πόλωσης (bias), που έχει ήδη 

αναφερθεί ως έννοια, η  λειτουργία αυτού του εξωτερικού παράγοντα 

βοηθά στην αποφυγή του σφάλματος στην περίπτωση που τα δεδομένα 

εισόδου είναι μηδενικά. Επιπλέον έχει ως αποτέλεσμα την μείωση ή την 

αύξηση της εισόδου της συνάρτησης ενεργοποίησης ανάλογα με το αν η 

τιμή της είναι αρνητική ή θετική αντίστοιχα (διάγραμμα 2.1).  

Από το συγκεκριμένο διάγραμμα φαίνεται πως πρόκειται για έναν 

ομοπαράλληλο μετασχηματισμό ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα το 

γράφημα που αντιστοιχεί στην έξοδο του αθροιστή όταν υπάρχει πόλωση 

(uk) κατά την έξοδο όταν δεν υπάρχει πόλωση (net) να μην διέρχεται 

πλέον από την αρχή των συντεταγμένων.  

 

 

Διάγραμμα 2.1 Επίδραση της παρουσίας της πόλωσης (bias)  
 

bk=0 

bias bk >0 

bk < 0 

uk 

net 
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Στο μαθηματικό μοντέλο που παρουσιάστηκε προηγουμένως μπορεί 

να θεωρηθεί ότι υπάρχει ένας «ιδεατός-υποθετικός» τεχνητός νευρώνας ο 

οποίος δημιουργεί μια είσοδο x0=1 στον τεχνητό νευρώνα k και 

συνοδεύεται από το συναπτικό βάρος wk0=bk. Δηλαδή ουσιαστικά μπορεί 

να θεωρηθεί πως αυτός ο «ιδεατός» νευρώνας βρίσκεται σε διαρκή 

ενεργοποίηση μεταδίδοντας συνεχώς σήματα με τιμή 1. Έτσι 

δημιουργείται μια τροποποιημένη δομή του τεχνητού νευρώνα η οποία 

παρουσιάζεται στο σχήμα 2.2.  

Σε αυτή τη περίπτωση οι σχέσεις (2.4) και (2.5) μπορούν να 

διατυπωθούν ως εξής : 

n

k kj j

j=0

υ = w x  ή 
n n

k kj j k0 0 kj j k

j=1 j=1

υ = w x +w x = w x +b      (2.6) 

και 

k ky =φ(υ )  (2.7) 

Όπου x1,x2,x3,…,xn είναι τα σήματα εισόδου, wk1,wk2,wk3,…,wkn  τα 

συναπτικά βάρη των σημάτων, x0 η σταθερή είσοδος (fixed input) και υk 

η έξοδος του αθροιστή. 

 

 

Σχήμα 2.2 Τροποποιημένη δομή Τεχνητού Νευρώνα 
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Τέλος, εναλλακτικά οι παραπάνω σχέσεις μπορούν να 

αντικατασταθούν αν αντί της πόλωσης wk0 ή bk χρησιμοποιηθεί μια άλλη 

παράμετρος θ η οποία ονομάζεται κατώφλι (threshold). Όπως θεωρήθηκε 

στην προηγούμενη περίπτωση πως υπάρχει ένας «ιδεατός» νευρώνας 

μόνιμα ενεργοποιημένος που δίνει σήμα τιμής 1, αντίστοιχα σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί πως υπάρχει μια σύνδεση της οποίας η 

σύνδεση είναι μόνιμα -1. Δηλαδή δημιουργεί μια είσοδο x0 = -1  στον 

τεχνητό νευρώνα k που συνοδεύεται από το συναπτικό βάρος wk0 = θ.  Οι 

νευρώνες που υπολογίζουν τη συνολική είσοδο με βάση αυτή την σχέση 

ονομάζονται τεχνητοί νευρώνες εσωτερικού γινομένου. Οι μαθηματικές 

εξισώσεις σε αυτή τη περίπτωση είναι οι εξής : 

n

k kj j

j=1

v = w x -θ  ή 
n

k kj j

j=0

v = w x    (2.8) 

και 

k ky =φ(v )   (2.9) 

Όπου x1,x2,x3,…,xn είναι τα σήματα εισόδου, wk1,wk2,wk3,…,wkn  τα 

συναπτικά βάρη των σημάτων και vk η έξοδος του αθροιστή. 

Πρέπει να σημειωθεί πως οι δύο τρόποι για τον υπολογισμό του υk και 

του vk είναι ισοδύναμοι, επομένως και η λειτουργία του κατωφλιού είναι 

αντίστοιχη με εκείνη της πόλωσης όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.2. 

Δηλαδή το κατώφλι ελαττώνει την είσοδο της συνάρτησης 

ενεργοποίησης όταν το σήμα είναι θετικό και την αυξάνει όταν είναι 

αρνητικό. 

 

 

Διάγραμμα 2.2 Επίδραση της παρουσίας του κατωφλιού (threshold) 

θk=0 

θk < 0 

θk > 0 

uk 

net 
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2.1.2 Κύριες συναρτήσεις ενεργοποίησης 

Υπάρχουν διάφορες συναρτήσεις ενεργοποίησης (activation functions) 

ή αλλιώς συναρτήσεις μεταφοράς (transfer functions) φ(.) οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στους τεχνητούς νευρώνες για τον περιορισμό του 

πλάτους των εξόδων τους, σε ένα κλειστό μοναδιαίο διάστημα [0,1] ή    

[-1,1]. Βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων τύπων είναι ότι 

πρόκειται για μη γραμμικές συναρτήσεις ώστε να μπορούν να 

μοντελοποιούν μη γραμμικά φαινόμενα. Οι βασικότερες από τις 

συναρτήσεις είναι οι ακόλουθες : 

 Συνάρτηση κατωφλιού (Threshold function) 

Η συνάρτηση κατωφλίου χρησιμοποιείται κυρίως για να διαχωρίζει 

τις εξόδους του νευρώνα σε δύο επιμέρους κατηγορίες. Όταν οι έξοδοι 

αυτές περιορίζονται στις δυαδικές τιμές 0 και 1, δηλαδή {0,1}, τότε η 

συνάρτηση κατωφλίου αναφέρεται ως βηματική συνάρτηση (step 

function) και αντίστοιχα ως συνάρτηση προσήμου (signum function ή 

hardlimiter) όταν οι έξοδοι περιορίζονται στις τιμές -1 και 1, {-1,1}. 

Η μαθηματική διατύπωση της βηματικής συνάρτησης είναι η εξής :  

φ(υ) = 
        
        

   (2.10) 

 

Και παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.3. 

 

 

Διάγραμμα 2.3 Βηματική συνάρτηση (step function) ενεργοποίησης 

[Πηγή : Λιβιέρης Ι.,2008] 
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Αντίστοιχα η μαθηματική διατύπωση της συνάρτησης προσήμου είναι 

η εξής : 

φ(υ) = 
        υ   
      υ   

     (2.11) 

Και απεικονίζεται στο διάγραμμα 2.4.  

 

 

Διάγραμμα 2.4 Συνάρτηση ενεργοποίησης προσήμου (signum function ή 

hardlimiter) 

[Πηγή : Μπάστας Ν.,2007] 

 

Σημείωση : ο τεχνητός νευρώνας ο οποίος χρησιμοποιεί ως συνάρτηση 

ενεργοποίησης την βηματική συνάρτηση αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως 

νευρώνας McCulloch-Pitts [McCulloch and Pitts W., 1943]. Οι 

αμερικανοί αυτοί επιστήμονες υπήρξαν πρωτοπόροι στον τομέα αυτό 

περιγράφοντας ένα απλό μοντέλο της ηλεκτρικής δραστηριότητας του 

νευρώνα. Η κατάσταση του νευρώνα δηλαδή περιγράφεται από 0 εάν είναι 

αδρανής ο νευρώνας (δεν δίνει σήμα εξόδου) και από 1 εάν είναι ενεργός 

και δίνει σήμα στην μέγιστη συχνότητα. Συγκεκριμένα, όταν ένας νευρώνας 

δέχεται διάφορα σήματα, τότε υπολογίζει μία ποσότητα 
n

kj j

j=1

w x από όλα 

τα δεδομένα που έχει και συγκρίνει την τιμή της ποσότητας αυτής με μια 

τιμή κατωφλίου, θ, η οποία είναι χαρακτηριστική (σταθερή) και ορισμένη 

από την αρχή για τον νευρώνα αυτόν. Αν η τιμή της ποσότητας είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή κατωφλίου, τότε ο νευρώνας ενεργοποιείται. Αν 
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όμως είναι μικρότερη, τότε ο νευρώνας παραμένει αδρανής, δηλαδή στην 

δεδομένη στιγμή δεν μεταδίδει κανένα σήμα περαιτέρω στο δίκτυο. 

 

 Γραμμική συνάρτηση (Linear Function) 

Αυτού του τύπου η συνάρτηση χρησιμοποιείται κυρίως σε τεχνητούς 

νευρώνες που προορίζονται για γραμμική προσέγγιση στα γραμμικά 

φίλτρα. Η μαθηματική της διατύπωση είναι η ακόλουθη : 

φ(υ)=υ     (2.12) 

Και παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.5. 

 

 

Διάγραμμα 2.5 Γραμμική (Linear) συνάρτηση ενεργοποίησης  

[Πηγή : Σταθοπούλου Δ.,2010] 

 

 Τμηματικά γραμμική (Piecewise-Linear Function) 

Με αυτήν την συνάρτηση ενεργοποίησης ο τεχνητός νευρώνας 

συμπεριφέρεται ως γραμμική μονάδα αν η περιοχή λειτουργίας 

διατηρείται εκτός κορεσμού, δηλαδή στο διάστημα ( 
 

 
,
 

 
) ενώ 

εκφυλίζεται σε συνάρτηση κατωφλίου αν ο όρος υ λαμβάνει πολύ υψηλές 

κατά απόλυτη τιμή τιμές. 

Η μαθηματική διατύπωση της τμηματικά γραμμικής  είναι η εξής : 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

36 | Σ ε λ ί δ α  
 

φ(υ) = 

 
 
 

 
        

 

 

       
 

 
   

 

 

        
 

 

     (2.13) 

Και παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.6.  

 

 

Διάγραμμα 2.6 Τμηματικά γραμμική (Piecewise-Linear 

Function)συνάρτηση ενεργοποίησης 

[Πηγή : Λιβιέρης Ι.,2008] 
 

 Σιγμοειδής συνάρτηση (Sigmoidal Function) 

Η σιγμοειδής συνάρτηση είναι εκείνη που χρησιμοποιείται 

περισσότερο στην κατασκευή των ΤΝΔ. Πρόκειται για μια αυστηρά 

αύξουσα συνάρτηση που διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στην γραμμική και 

στην μη γραμμική συμπεριφορά. Μια περίπτωσή της που 

χρησιμοποιείται, είναι  η λογιστική  η οποία έχει της εξής μαθηματική 

διατύπωση : 

-αυ

1
φ(υ)=

1+e
    (2.14) 

Με α την παράμετρο κλίσης.  
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Η σιγμοειδής λογιστική συνάρτηση παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

2.7. 

 

 

Διάγραμμα 2.7 Σιγμοειδής συνάρτηση ενεργοποίησης (Sigmoidal 

Function) 

[Πηγή : Λιβιέρης Ι.,2008] 

 

Όταν μεταβάλλεται ο συντελεστής α μεταβάλλεται η κλίση της 

συνάρτηση, ενώ καθώς το α τείνει στο ∞ μετατρέπεται σε συνάρτηση 

κατωφλίου. Αντίθετα με την συνάρτηση κατωφλίου που παίρνει είτε την 

τιμή 0 είτε την τιμή 1 δηλαδή {0,1} η λογιστική σιγμοειδής συνάρτηση 

μπορεί να πάρει όλες τις τιμές στο κλειστό διάστημα [0,1].  

Μια ακόμα διαφορά τους είναι ότι η σιγμοειδής συνάρτηση είναι 

διαφορίσιμη ενώ η συνάρτηση κατωφλίου όχι.  Ο τρόπος που επηρεάζει 

η μεταβολή του α την συνάρτηση φαίνεται στο διάγραμμα 2.8.  

Χρησιμοποιείται επίσης και μια παραλλαγή της σιγμοειδούς 

συνάρτηση η σιγμοειδής συνάρτηση υπερβολικής εφαπτομένης 

(Hyperbolic Tangent Function) η οποία μπορεί να λαμβάνει και 

αρνητικές τιμές στο διάστημα [-1,1]. Η μαθηματική της διατύπωση 

δίνεται από τον τύπο (2.15) ενώ η γραφική της παράσταση από το 

διάγραμμα 2.9 

φ(υ)=α tanh(βυ)     (2.15) 

Όπου α και β παράμετροι της συνάρτησης. 
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Διάγραμμα 2.8 Μεταβολή του συντελεστή α της σιγμοειδούς συνάρτησης  

[Πηγή : Σταθοπούλου Δ., 2010] 

 

 

 

Διάγραμμα 2.9 Σιγμοειδής συνάρτηση υπερβολικής εφαπτομένης 

(Hyperbolic Tangent Function) 

[Πηγή : Λιβιέρης Ι.,2008] 
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 Στοχαστική συνάρτηση (Stochastic Function) 

Για μερικές εφαρμογές των ΤΝΔ είναι προτιμότερο να βασιστεί η 

ανάλυση σε ένα στοχαστικό νευρωνικό μοντέλο αντί για ένα 

ντετερμινιστικό στο οποίο η συμπεριφορά εισόδου-εξόδου ορίζεται 

ακριβώς για όλες τις εισόδους.  

Στο μοντέλο McCulloch-Pitts ένας νευρώνας επιτρέπεται να ανήκει 

μόνο σε μια από δυο καταστάσεις, 0 και 1. Η απόφαση για να αποκριθεί 

ένας νευρώνας είναι πιθανοτική. Έστω ότι x δηλώνει την κατάσταση του 

νευρώνα και ότι P(υ) δηλώνει την πιθανότητα πυροδότησης τότε μπορεί 

να γραφτεί : 

   
                    

                      
     (2.16) 

 

Με μια τυπική επιλογή για το P(υ) να είναι η σιγμοειδής συνάρτηση : 

υ
-

1
P(υ)=

1+e T

    (2.17) 

Όπου T είναι μια ψευδοθερμοκρασία (pseudo temperature) που 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του επιπέδου θορύβου. Φυσικά δεν είναι 

η φυσική θερμοκρασία του νευρωνικού δικτύου, είτε είναι βιολογικό είτε 

τεχνητό αλλά είναι μια παράμετρος που ελέγχει τις θερμικές 

διακυμάνσεις [Λιβιέρης Ι.,2008]. 

Συνοπτικά οι κύριες συναρτήσεις ενεργοποίησης παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2.1. 
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Πίνακας 2.1 Κύριες συναρτήσεις ενεργοποίησης (activation functions) 
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2.2 Οι Αρχές Λειτουργίας των Πρώτων Τεχνητών Νευρωνικών 

Δικτύων  

Τα ΤΝΔ πέρασαν διάφορες φάσεις έως ότου να φτάσουν στην μορφή 

που βρίσκονται σήμερα. Πρώτο στάδιο αποτέλεσε ο σχηματισμός του πιο 

απλού νευρωνικού δικτύου του αισθητήρα (perceptron), στην συνέχεια 

παρουσιάστηκαν η μηχανή Adaline (adaptive linear element) μια μηχανή 

προσαρμοζόμενης ταξινόμησης προτύπων και η Madaline (Multiple 

adaptive linear Element). Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθούν οι 

βασικές αρχές λειτουργίες των πρώτων αυτών ΤΝΔ. 

 

2.2.1 Αισθητήρας  (perceptron) 

Το μοντέλο του αισθητήρα ήταν από τα πρώτα μοντέλα νευρωνικών 

δικτύων που αναπτύχθηκαν την δεκαετία του πενήντα. Συγκεκριμένα 

προτάθηκε από τον ψυχολόγο Rosenblatt το 1958. Ωστόσο το 1969 οι 

Minsky και Pappert έδειξαν πως το μοντέλο αυτό έχει αρκετούς 

περιορισμούς. Η θεμελίωση της λειτουργίας του αισθητήρα προέκυψε 

από το μοντέλο των McCulloch-Pitts το 1943.  

Όλες οι επεξεργασίες πραγματοποιούνται στους νευρώνες του 

επιπέδου εξόδου και καμία στους νευρώνες τους επιπέδου εισόδου.  

Το μοντέλο αυτό απαρτίζεται από δύο επίπεδα, το επίπεδο εισόδου 

και το επίπεδο εξόδου όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3 

Η μαθηματική διατύπωση του τρόπου λειτουργίας ενός νευρώνα του 

αισθητήρα είναι η εξής  : 

n

k kj j

j=1

y =φ( w x -θ)     (2.18) 

Και χρησιμοποιεί ως συνάρτηση ενεργοποίησης την βηματική 

συνάρτηση. 

Ένας απλός αισθητήρας επιλύει προβλήματα ταξινόμησης ενώ ένα 

από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του δικτύου αυτού είναι ότι υπάρχει 

σαφής αλγόριθμος βάση του οποίου μπορεί να εκπαιδευτεί το δίκτυο και 

να δώσει σωστά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα ο σκοπός ενός τέτοιου 

αισθητήρα είναι να ταξινομεί σωστά ένα σύνολο εισόδων – προτύπων 

x1,x2,x3,..,xd σε μια από τις δύο κλάσεις c1 και c2.  
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Σχήμα 2.3 Αισθητήρας (perceptron) με 6 νευρώνες εισόδου και 4 

νευρώνες εξόδου 

Βέβαια το μοντέλο αυτό παρουσιάζει και κάποια προβλήματα τα 

οποία όπως ήδη αναφέρθηκε διατύπωσαν οι Minsky και Pappert. 

Συγκεκριμένα έδειξαν πως τα προβλήματα ταξινόμησης που μπορεί να 

λύσει ο αισθητήρας είναι εκείνα τα οποία είναι γραμμικά διαχωρίσιμα και 

μόνο.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως όλα τα ΤΝΔ ξεκινάνε από 

μια κατάσταση στην οποία δεν «γνωρίζουν» τίποτα για το πρόβλημα το 

οποίο πρέπει να επιλύσουν για αυτό και υπόκεινται στην διαδικασία της 

εκπαίδευσης. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας παρουσιάζονται 

στο ΤΝΔ διάφορα πρότυπα (παραδείγματα) (patterns) που ονομάζονται 

παραδείγματα εκπαίδευσης και αποτελούνται από τα σήματα εισόδου 

(input signals) και από το διάνυσμα των αντίστοιχων επιθυμητών-

γνωστών αποτελεσμάτων (output signals) τους.  

Κύριος σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βρεθεί μια μοναδική ομάδα 

τιμών συναπτικών βαρών ώστε να χρησιμοποιηθεί για να βρίσκει το 

δίκτυο την σωστή τιμή εξόδου για κάθε πρότυπο. Υπάρχουν διάφοροι 

μέθοδοι για την διαδικασία εκπαίδευσης των ΤΝΔ που θα αναφερθούν 
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στο επόμενο κεφάλαιο αλλά σε αυτή την παράγραφο θα γίνει 

παρουσίαση της μεθόδου εκπαίδευσης του αισθητήρα.  

Επομένως,  η εκπαίδευση του αισθητήρα γίνεται χρησιμοποιώντας τον 

κανόνα Δέλτα (Delta rule) (διάγραμμα 2.10), ο οποίο έχει ως κύριο 

στόχο την διόρθωση των συναπτικών βαρών. Ο κανόνας Δέλτα είναι 

βασισμένος στην ιδέα της συνεχούς τροποποίησης των βαρών του 

δικτύου έτσι ώστε να μειωθεί η διαφορά (Δέλτα) μεταξύ της επιθυμητής 

και της πραγματικής εξόδου. Είναι επίσης γνωστός ως κανόνας μάθησης 

Widrow-Hoff. 

Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα υπολογίζεται η διαφορά της 

πραγματικής εξόδου yk(v) του ΤΝΔ από την επιθυμητή έξοδο dk(v)  που 

έπρεπε να προκύψει, dk(v)-yk(v), όταν παρουσιάζεται στον αισθητήρα το 

ν-οστό πρότυπο-διάνυσμα εισόδου (pattern) οπότε και γίνεται η ν-οστή 

επανάληψη.  

 Εάν η διόρθωση αυτή είναι μηδέν τότε η έξοδος είναι σωστή και δεν 

γίνεται καμία αλλαγή. Εάν η διόρθωση είναι διαφορετική από το μηδέν 

τότε εξετάζονται τα εξής : Στην περίπτωση που η πραγματική έξοδος 

είναι 0 ενώ η επιθυμητή 1 τότε προσθέτεται η τιμή κάθε εισόδου στο 

αντίστοιχο συναπτικό βάρος ενώ στην περίπτωση στην οποία η 

πραγματική έξοδος είναι 1 ενώ η επιθυμητή 0 αφαιρείται η τιμή κάθε 

εισόδου στο αντίστοιχο συναπτικό βάρος. 

 Επομένως για την εκπαίδευση του αισθητήρα χρησιμοποιείται ένας 

κανόνας διόρθωσης του σφάλματος ο οποίος είναι γνωστός ως 

Αλγόριθμος Σύγκλισης του αισθητήρα. Έστω ότι διατίθεται ένα σύνολο 

T που αποτελείται από 1,2,…,ν,…,N ζεύγη προτύπων-διανυσμάτων x  

και d , δηλαδή        x(1),d(1) , x(2),d(2) ,..., x(ν),d(ν) ,..., x(Ν),d(Ν) , όπου ν το 

χρονικό βήμα ή αλλιώς επανάληψη. Σε κάθε επανάληψη παρουσιάζεται 

το ν-οστό πρότυπο διάνυσμα εισόδου. 

Συγκεκριμένα Τ

1 2 dx(ν)=[-1,x (ν),x (ν),..,x (ν)]  είναι το ν-οστό πρότυπο 

διάνυσμα εισόδου που αποτελείται από d+1 στοιχεία. Επιπλέον υπάρχει 

το διάνυσμα βαρών 
T

1 dw(ν)=[θ(ν),w (ν),...,w (ν)] . Τέλος η παράμετρος 

εκπαίδευσης ή ρυθμός εκπαίδευσης (training rate parameter) που ορίζεται 

0<η<1. 

Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για να ταξινομηθούν τα πρότυπα 

εισόδου σε κατηγορίες οι οποίες είναι διαχωρίσιμες. Έστω ότι οι 

κατηγορίες είναι οι 1C  και η 2C , οπότε και υπάρχει ένα διάνυσμα βαρών 

ώστε να : 
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1w x 0, x C     και 2w x 0, x C         (2.19) 

Επομένως εάν το πρότυπο που παρουσιάζεται x(ν)  ταξινομείται από 

το διάνυσμα βαρών w(ν)  στην σωστή κατηγορία τότε δεν 

πραγματοποιείται διόρθωση στο διάνυσμα βαρών και επομένως : 

w(ν+1)=w(ν)  εάν Tw(ν) x(ν) 0 
 και 1x(ν) C   

και (2.20) 

w(ν+1)=w(ν)  εάν Tw(ν) x(ν) 0   και 2x(ν) C       

Εάν το πρότυπο όμως δεν ταξινομηθεί σωστά, τότε το διάνυσμα 

βαρών ενημερώνεται με τον κανόνα : 

 

w(ν+1)=w(ν)+η(ν) x(ν)  αν Tw(ν) x(ν) 0   και 2x(ν) C   

και (2.21) 

w(ν+1)=w(ν)+η(ν) x(ν)  αν 
Tw(ν) x(ν) 0   και 1x(ν) C       

Τα παραπάνω μπορούν να περιγραφούν από έναν γενικότερο τύπο για 

τον υπολογισμό των νέων τιμών των συναπτικών βαρών, που είναι 

άλλωστε και ο σκοπός της εκπαίδευσης. 

ki ki k k kiw (ν+1)=w (ν)+η [d (ν)-y (ν)]=w (ν)+Δ     (2.22) 

Όπου w(ν+1)  η τιμή του βάρους μετά την διόρθωση στο βήμα ν+1 

και Δ είναι το ποσό της διόρθωσης. 

 Ένας μεγάλος ρυθμός εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει σε 

γρηγορότερη σύγκλιση αλλά και σε ταλάντωση γύρω από τις βέλτιστες 

τιμές βαρών. Ένας μικρός ρυθμός εκπαίδευσης έχει ως αποτέλεσμα την 

πιο αργή σύγκλιση, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε παγίδευση σε τοπικά 

ακρότατα.  

Μετά από μερικούς κύκλους, που μπορεί και να είναι πολλές χιλιάδες, 

το δίκτυο βρίσκει τις κατάλληλες τιμές των  w και θεωρείται πως έχει 

«συγκλίνει». Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζεται ο αλγόριθμος σύγκλισης 

του αισθητήρα. 
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Βή    ο : Αρχ κο οί σ  
Ορίζ     w(0)=0  
Δί         ή σ      ρά   ρο  ά  σ ς   σ  ή ως    <1 

Βή   2ο : Ε  ργο οί σ - Π ρο σί σ   ρο ύ ο  
Ε  ργο ο  ί    ο   σ   ήρ ς  φ ρ  ζο   ς  ο δ ά  σ     σ δο  

( )x  . 

Βή   3ο : Υ ολογ σ  ς  ρ γ    κής    κρ σ ς 
Υ ολογίζ        ρ γ    κή    κρ σ   έξοδος   ο    σ   ήρ : 

Ty(ν)=φ(u(ν))=φ(w (ν) x(ν))  

  ο  (.)  ί      β     κή σ  άρ  σ     ργο οί σ ς.  

Βή   4ο : Προσ ρ ογή δ   ύσ   ος β ρώ  
Προσ ρ  ζο        βάρ   ο    σ   ήρ  ώσ    
 

w(ν+1)=w(ν)+η (d(ν)-y(ν)) x(ν)   

Ό ο  

d(ν)=  
     1( )x C   

     2( )x C 

  

Βή   5ο : Σ  έχ σ  
Α ξά      ο  ρ    ς     άλ ψ ς   κ  ά      ο άδ ,       κ   
   σ ροφή σ ο βή   2. 
 
Ο  λγ ρ   ος   ρ   ίζ        δ   γί       λέο  δ  ρ ωσ  σ  κ  έ   
 ρ    ο, δ λ δή       λο  ο  σ  χο   ί    ίσο      λ ς   ς  ξ δο ς.  
 
Α   ο  ρ βλ     ί    γρ    κά δ  χωρίσ  ο      ο κ     ς  ο  
  σ   ήρ  σ γκλί    σ      ρ σ έ ο  ρ          λήψ ω   

Πίνακας 2.2 Αλγόριθμος Perceptron (για βηματικές συναρτήσεις) 
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Διάγραμμα 2.10 Διάγραμμα ροής αλγορίθμου Δέλτα 
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2.2.2 Adaline και Madaline 

Το 1959 οι Bernard Wildrow και Marcian Hoff του πανεπιστημίου του 

Stanford ανέπτυξαν δύο νέα μοντέλα το Adaline (ADAptive LINear 

Element) και το Madaline (Multiple ADAptive LINear Element), τα 

οποία αποτέλεσαν και τα πρώτα μοντέλα νευρωνικών δικτύων στα οποία 

μπορούσαν να εφαρμοστούν πραγματικά προβλήματα. 

Το πρώτο πρότυπο, το adaline, είναι ένα δίκτυο με πολλές εισόδους 

και μία έξοδο. Κάθε είσοδος έχει το δικό της βάρος. Υπάρχει επίσης ο 

στόχος και έτσι η έξοδος συγκρίνεται κάθε φορά με τον στόχο, ώστε να 

βρεθεί η τιμή της απόκλισης. 

 Οι νευρώνες  έχουν σήμα με τιμές + 1 και –1. Επίσης η έξοδος του 

δικτύου πρέπει να είναι + 1 ή –1, κατ’ αντίθεση με τον απλό αισθητήρα, 

όπου οι δυαδικές τιμές ήταν 0 ή 1. 

φ(υ) = 
           
         

     (2.23) 

Στο πρότυπο madaline υπάρχει ένα επίπεδο μονάδων adaline που 

ενώνονται με μία μονάδα εξόδου, σχηματίζοντας έτσι μία μονάδα 

madaline. Καθόσον έχουμε εδώ 3 επίπεδα, οι μεταβολές στα w δεν 

γίνονται σε όλα, αλλά μόνο σε αυτά από την είσοδο στο μεσαίο επίπεδο. 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει, δηλαδή, μία διαφορετική συνάρτηση 

μεταφοράς. Από το μεσαίο επίπεδο προς την έξοδο η απόφαση 

λαμβάνεται πλειοψηφικά. Αν περισσότεροι από τους μισούς νευρώνες 

δίνουν + 1 (ή –1), τότε η έξοδος madaline είναι επίσης + 1 (ή –1). 

Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και άλλη λογική συνάρτηση για την 

λήψη της απόφασης.  

Η διαδικασία εκπαίδευσης έχει επίσης την ίδια μορφή όπως και 

προηγουμένως. Η έξοδος συγκρίνεται με τον στόχο. Από την σύγκριση 

προκύπτει ένα σφάλμα, το οποίο χρησιμοποιείται για την μεταβολή των 

w [Π. Αργυράκης, 2001]. 

 

 

2.3 Αρχιτεκτονική των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

 Τα ΤΝΔ είναι μαζικά παράλληλοι κατανεμημένοι επεξεργαστές 

αποτελούμενοι από απλές μονάδες επεξεργασίας, τους τεχνητούς 

νευρώνες όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο. Τα 

ΤΝΔ μπορούν να χαρακτηρίζονται από την λειτουργία που επιτελούν 
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αλλά κυρίως από την αρχιτεκτονική (architecture) τους και την μέθοδο 

και τους κανόνες εκπαίδευσης τους.  

Σε όλες τις περιπτώσεις οι τεχνητοί νευρώνες είναι οργανωμένοι σε 

επίπεδα με αποτέλεσμα κάθε ΤΝΔ να αποτελείται από : 

 Επίπεδο εισόδου (input layer) : Σε αυτό εμφανίζονται τα δεδομένα 

εισόδου. Το επίπεδο αυτό έχει τόσους νευρώνες όσες είναι οι 

διαφορετικές μεταβλητές εισόδου στο ΤΝΔ. Οι νευρώνες του 

επιπέδου αυτού συνδέονται με τους νευρώνες των κρυφών 

επιπέδων ή απευθείας με τους νευρώνες στο επόμενο επίπεδο.  

 Κρυφά επίπεδα (hidden layers) : Κάθε κρυφό επίπεδο μπορεί να 

έχει n νευρώνες διασυνδεδεμένους με διάφορους τρόπους με τα 

υπόλοιπα κρυφά επίπεδα ή με το επίπεδο εξόδου. Οι νευρώνες των 

κρυφών επιπέδων μπορούν να έχουν ως είσοδο από το επίπεδο 

εισόδου ή άλλο κρυφό επίπεδο ή ακόμα και από το επίπεδο εξόδου 

σε κάποιες περιπτώσεις.  

 Επίπεδο εξόδου (output layer) : Από αυτό διέρχεται το διάνυσμα 

εξόδου. Ο αριθμός των νευρώνων στο επίπεδο αυτό είναι ίσος με 

τις μεταβλητές εξόδου του ΤΝΔ. Οι νευρώνες αυτοί μπορούν να 

δέχονται είσοδο από το επίπεδο εισόδου ή από τα κρυφά επίπεδα.  

Όταν ορίζεται η λειτουργία του δικτύου ορίζεται η κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται δηλαδή εάν είναι σε κατάσταση εκπαίδευσης ή σε 

κατάσταση λειτουργίας. 

 Κατά την κατάσταση της εκπαίδευσης πραγματοποιείται αποθήκευση 

πληροφορίας στο δίκτυο και χρησιμοποιώντας κάποια μέθοδο 

εκπαίδευσης γίνεται η εναλλαγή των συναπτικών βαρών έως ότου να 

ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα εξόδου. Οι κανόνες εκπαίδευσης ή αλλιώς οι 

αλγόριθμοι εκπαίδευσης είναι ένα προκαθορισμένο σύνολο από κανόνες 

για την επίλυση του προβλήματος εκπαίδευσης.  

Αντίστοιχα όταν ορίζεται η αρχιτεκτονική του δικτύου ορίζεται η 

διάταξη των νευρωνικών συνδέσεων καθώς και ο αριθμός και ο τύπος 

των νευρώνων δηλαδή προσδιορίζεται η συνάρτηση ενεργοποίησης την 

οποία χρησιμοποιούν. 

Mια πρώτη διάκριση των ΤΝΔ μπορεί να γίνει στις εξής δύο 

κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των νευρώνων τους: 

 Πλήρως συνδεδεμένα (Fully connected) στα οποία κάθε νευρώνας 

συνδέεται με όλους τους νευρώνες του επόμενου επιπέδου. 
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 Μερικώς συνδεδεμένα (Partially connected) στα οποία υπάρχουν 

νευρώνες που δεν συνδέονται με όλους τους νευρώνες του 

επόμενου επιπέδου.  

Τα ΤΝΔ μπορούν να διακριθούν με βάση την αρχιτεκτονική τους σε 

δυο κατηγορίες : 

Πρώτη κατηγορία είναι τα δίκτυα με πρόσθια τροφοδότηση (feed-

forward) στα οποία δεν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ τεχνητών νευρώνων 

ενός επιπέδου και νευρώνων προηγούμενου επιπέδου. Τα δίκτυα με 

πρόσθια τροφοδότηση μπορούν να διακριθούν με την σειρά τους κυρίως 

σε δυο κατηγορίες, στα μονοεπίπεδα (π.χ. perceptron) και στα 

πολυεπίπεδα (π.χ. multilayer perceptron).  

Δεύτερη κατηγορία είναι τα δίκτυα με ανατροφοδότηση ή ανάδραση 

(feedback ή recurrent) στα οποία υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ τεχνητών 

νευρώνων ενός επιπέδου και νευρώνων προηγούμενου επιπέδου.   

 Μονοεπίπεδα δίκτυα με πρόσθια τροφοδότηση (single layer feed-

back networks). Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα ΤΝΔ οργανώνονται 

σε επίπεδα με την απλούστερη μορφή να είναι εκείνη που έχει ένα 

επίπεδο εισόδου από νευρώνες που δεν γίνονται διεργασίες και ένα 

επίπεδο εξόδου από νευρώνες στους οποίους πραγματοποιούνται 

υπολογισμοί.  

Στην περίπτωση όπου οι νευρώνες εισόδου απλά «μεταφέρουν» το 

σήμα στο επίπεδο εξόδου ενώ δεν μπορεί να συμβεί το αντίστροφο 

(δηλαδή το σήμα να μεταφερθεί από τους νευρώνες εξόδου στους 

νευρώνες εισόδου) το δίκτυο θεωρείται μονοεπίπεδο με πρόσθια 

τροφοδότηση.  Η μορφή αυτών των δικτύων παρουσιάζεται στο 

σχήμα 2.4. 

 

 Πολυεπίπεδα δίκτυα με πρόσθια τροφοδότηση (Multilayer feed-

back networks, MLPs). Η διαφορά αυτής της αρχιτεκτονικής με 

την προηγούμενη έγκειται στην ύπαρξη ενός ή περισσότερων 

κρυφών επιπέδων. Με την προσθήκη κρυφών επιπέδων  αυτά τα 

δίκτυα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίζουν συναρτήσεις 

μεγαλύτερης πολυπλοκότητας. Η ροή του σήματος 

πραγματοποιείται από το επίπεδο εισόδου στο επίπεδο εξόδου 

μέσου των κρυφών επιπέδων. Συγκεκριμένα τα σήματα εισόδου 

αποτελούν είσοδο για το πρώτο κρυφό του οποίου τα σήματα 

εξόδου αποτελούν είσοδο για το επόμενο κρυφό επίπεδο και αυτό 

επαναλαμβάνεται για το υπόλοιπο δίκτυο. Η μορφή αυτών των 

δικτύων παρουσιάζεται στο σχήμα 2.5. 
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 Αναδρομικά δίκτυα ( Recurrent/ Feedback networks). Τα 

αναδρομικά δίκτυα (ή αλλιώς δίκτυα με ανατροφοδότηση ή 

ανάδραση) διαφέρουν από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες στο 

γεγονός ότι περιέχουν ένα τουλάχιστον βρόγχο ανατροφοδότησης 

(feedback loop). Σε τέτοια δίκτυα δηλαδή υπάρχει ένα επίπεδο από 

νευρώνες με κάθε έναν από αυτούς να τροφοδοτεί το σήμα εξόδου 

του πίσω στις εισόδους όλων τω άλλων νευρώνων (σχήμα 2.6). 

Εκτός από αυτή την περίπτωση υπάρχει και η περίπτωση της 

«αυτό-αναδρομής» στην οποία η έξοδος ενός νευρώνα αποτελεί 

στην συνέχεια την είσοδο του στον ίδιο αυτό νευρώνα. Τέλος 

υπάρχουν αναδρομικά δίκτυα και με κρυφά επίπεδα.  

Σε όλα αυτά τα είδη αναδρομικών δικτύων οι βρόγχοι ανάδρασης 

συμβάλουν στην ικανότητα εκπαίδευσης του δικτύου και στην 

απόδοση του, περιλαμβάνοντας επίσης στοιχεία καθυστέρησης       

( -1z ) που έχουν ως αποτέλεσμα την μη γραμμική δυναμική 

συμπεριφορά.  

 

 

Σχήμα 2.4 Μονοεπίπεδο δίκτυο εμπρόσθιας τροφοδότησης (Single layer 

feed-forward network) 
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Σχήμα 2.5 Πολυεπίπεδο δίκτυο εμπρόσθιας τροφοδότησης (Multilayer 

feed-forward network) με δυο κρυφά επίπεδα 

 

Σχήμα 2.6 Αναδρομικό δίκτυο με ένα μόνο επίπεδο 

[Πηγή : Σταθοπούλου Δ.,2010] 
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Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για την  διάκριση των ΤΝΔ 

ανάλογα με την αρχιτεκτονική τους παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2.11 

μαζί με κάποια βασικά αντιπροσωπευτικά είδη κάθε κατηγορίας τα οποία 

είτε έχουν ήδη αναλυθεί είτε θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο.  

 

 

Διάγραμμα 2.11 Κατηγοριοποίηση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων με 

βάση την αρχιτεκτονική τους 

 

Τεχνητά Νευρωνικά 
Δίκτυα  

Δίκτυα με πρόσθια 
τροφοδότηση (feed-
forward networks) 

Perceptron 

Πολυστρωματικά 
Multilayers Perceptron 

Δίκτυα Ακτινικής 
Συνάρτησης (RBF) 

Αναδρομικά δίκτυα 
(Recurrent/feedback 

networks) 

Δίκτυα 
ανταγωνιστικής 

μάθησης (Competitive 
networks) 

Χάρτες Kohonen  

Συσχετιστικά Δίκτυα 
(Hopfield networks) 

Δίκτυα ART 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

3.1 Μέθοδοι  εκπαίδευσης 

Η βασική ιδιότητα των ΤΝΔ είναι η εγγενής ικανότητα μάθησης, 

γεγονός που αποτελεί και το κύριο χαρακτηριστικό της ευφυΐας τους. Ως 

μάθηση ορίζεται η διαδικασία αυτοπροσαρμογής του συστήματος με στόχο 

να βελτιώσει κάποιο κριτήριο καταλληλότητας για την επίλυση ενός 

συγκεκριμένου προβλήματος [Διαμαντάρας Κ., 2007].  

Τα ΤΝΔ έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν από το περιβάλλον τους 

και να βελτιώνουν την απόδοση τους μέσω της διαδικασίας της μάθησης, 

με αντίστοιχο τρόπο με εκείνον που μαθαίνουν οι άνθρωποι από το δικό 

τους περιβάλλον. Συγκεκριμένα κατά τη  διαδικασία της μάθησης το 

ΤΝΔ αρχικά  διεγείρεται από στοιχεία του περιβάλλοντός του με 

αποτέλεσμα την μεταβολή των τιμών των ελεύθερων παραμέτρων του. Η 

αλλαγή αυτή της εσωτερικής του δομής έχει ως συνέπεια να αντιδρά με 

νέο τρόπο στις νέες διεγέρσεις του περιβάλλοντος του.  

Η διαδικασία της μάθησης επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης 

(training), μιας επαναληπτικής διαδικασίας σταδιακής προσαρμογής των 

παραμέτρων του δικτύου σε τιμές κατάλληλες για να επιλύεται το 

εκάστοτε πρόβλημα. Η επιλογή της μεθόδου εκπαίδευσης είναι 

καθοριστική, αφού προφανώς η μάθηση του ΤΝΔ βασίζεται σε αυτήν. 

Επομένως τα ΤΝΔ διακρίνονται ανάλογα με την διαδικασία εκπαίδευσης 

τους σε δίκτυα : 

 Εκπαίδευσης με επίβλεψη (supervised training). Σε αυτή την 

περίπτωση η εκπαίδευση βασίζεται στην εκ των προτέρων 

γνώση σωστών εξόδων που πρέπει να παράγει το δίκτυο. 

 Εκπαίδευσης χωρίς επίβλεψη (unsupervised training). Σε 

αυτή την περίπτωση δεν διατίθεται κάποια πληροφορία για 

την επιθυμητή έξοδο του δικτύου.  

 Με ενίσχυση (reinforced training). Και σε αυτή την 

περίπτωση δεν διατίθεται πληροφορία για την επιθυμητή 

έξοδο ενώ χρησιμοποιείται  ένα συνολικό μέτρο επάρκειας 

της προκύπτουσας απόκρισης το οποίο μπορεί να οδηγήσει 

το δίκτυο στην επιθυμητή συμπεριφορά και είναι γνωστό ως 

ενισχυτικό σήμα (reinforcement signal). 
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3.1.1 Εκπαίδευση με επίβλεψη  

Η εκπαίδευση με επίβλεψη (supervised training) είναι αλλιώς γνωστή 

και ως «εκπαίδευση με διδάσκαλο» καθώς σε αυτή τη μέθοδο μπορεί να 

θεωρηθεί πως υπάρχει ένας διδάσκαλος που έχει γνώση του 

περιβάλλοντος, η οποία αντιπροσωπεύεται από ένα σύνολο 

παραδειγμάτων εισόδου-εξόδου. Επομένως προτού ξεκινήσει η 

διαδικασία της επιβλεπόμενης εκπαίδευσης  πρέπει να είναι διαθέσιμο 

ένα σύνολο με «πρότυπα εκπαίδευσης» για καθένα από τα οποία να είναι 

επίσης γνωστή η επιθυμητή απόκριση-έξοδος του δικτύου (δηλαδή το 

δίκτυο να μπορεί να τροφοδοτηθεί από διανύσματα εισόδου για τα οποία 

είναι γνωστά τα αντίστοιχα διανύσματα εξόδου).  

Στόχος είναι να φτάσει το ΤΝΔ σε θέση να παράγει την βέλτιστη 

έξοδο-απόκριση προσαρμόζοντας τις παραμέτρους του υπό την 

συνδυασμένη επιρροή του διανύσματος εκπαίδευσης και του σήματος 

σφάλματος (error signals), δηλαδή της διαφοράς μεταξύ της επιθυμητής 

εξόδου και της πραγματικής εξόδου του δικτύου.  

Η διαδικασία της εκπαίδευσης με επίβλεψη συνοψίζεται στα εξής 

απλοποιημένα βήματα : 

 Δίνεται στο ΤΝΔ ένα παράδειγμα- σύνολο εισόδου για το οποίο 

είναι γνωστή η επιθυμητή έξοδος που έπρεπε να υπολογιστεί 

από αυτό. 

 Το ΤΝΔ υπολογίζει την πραγματική έξοδο-απόκριση (actual 

response) η οποία και συγκρίνεται με την επιθυμητή έξοδο 

(desired response) υπολογίζοντας έτσι το σφάλμα, που 

ονομάζεται σήμα σφάλματος.  

 Τα συναπτικά βάρη των νευρώνων τροποποιούνται ώστε να 

μειωθεί το σφάλμα που υπολογίστηκε προηγουμένως, έτσι ώστε 

η καινούργια πραγματική έξοδος να είναι πιο κοντά στην 

επιθυμητή έξοδο. 

 Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου το συνολικό σφάλμα 

μειωθεί τόσο ώστε να μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό 

Το πόσο καλά καταφέρνει να «μάθει» το ΤΝΔ μέσω των δεδομένων 

εισόδων-επιθυμητών εξόδων, δηλαδή να εκπαιδευτεί, αποτελεί την 

απόδοση του δικτύου στα δεδομένα εκπαίδευσης.  Ως μέσο απόδοσης 

χρησιμοποιείται συχνά το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ή το άθροισμα των 

μέσων τετραγωνικών σφαλμάτων πάνω στα δείγματα εκπαίδευσης. 
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 Ένα ακόμα μέσο αποτελεί η καμπύλη μάθησης είναι ένα μέτρο 

απόδοσης σε συνάρτηση με τον αριθμό των επαναλήψεων των 

διανυσμάτων εισόδου-εξόδου που δίνει μια καλή εικόνα για την 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Η καμπύλη πρέπει να είναι 

φθίνουσα και κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης την πληροφορία αυτή 

την δίνει η κλίση της καμπύλης.  

Γενικά η εκπαίδευση του δικτύου γίνεται με χρήση περίπου του 60% 

των διαθέσιμων δεδομένων ως δεδομένα εκπαίδευσης, ενώ τα υπόλοιπα 

δεδομένα χρησιμοποιούνται για επιβεβαίωση της απόδοσης του 

εκπαιδευόμενου δικτύου ως δεδομένα αξιολόγησης και δοκιμής.  

Τα δεδομένα ελέγχου ή αξιολόγησης είναι δεδομένα που έχουν την 

ίδια δομή με τα δεδομένα εκπαίδευσης και επειδή δεν συμμετέχουν στην 

διάρκεια της ίδιας της εκπαίδευσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον έλεγχο της ακρίβειας του δικτύου. Το δίκτυο θεωρείται ότι μαθαίνει 

σωστά εάν τα σφάλματα πρόβλεψης τόσο για τα δεδομένα εκπαίδευσης 

όσο και για τα δεδομένα αξιολόγησης είναι πολύ μικρά και επίσης αν η 

διαφορά μεταξύ των δύο σφαλμάτων είναι μικρή. 

3.1.2 Εκπαίδευση χωρίς επίβλεψη  

Η εκπαίδευση χωρίς επίβλεψη (unsupervised training) είναι αλλιώς 

γνωστή και ως «εκπαίδευση χωρίς διδάσκαλο» καθώς δεν υπάρχει 

κάποιος διδάσκαλος να επιβλέπει την διαδικασία. Στηρίζεται σε 

αλγόριθμους οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να βρίσκουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά μεταξύ των διανυσμάτων εισόδου του δικτύου. 

Χρησιμοποιώντας τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά μπορούν πλέον να 

κατατάσσουν τις εισόδους σε συγκεκριμένες ομάδες, ο αριθμός των 

οποίων μπορεί να αυξηθεί δυναμικά ανάλογα με τα δεδομένα εισόδου.  

Σε αυτή την μέθοδο, επομένως, το ΤΝΔ αντί να εκπαιδεύεται με 

συγκεκριμένα παραδείγματα εισόδου-εξόδου όπως στην εκπαίδευση με 

επίβλεψη χρησιμοποιεί ένα ανεξάρτητο μέτρο ποιότητας της 

αναπαράστασης που καλείται να αναγνωρίσει. Σε αυτή την περίπτωση 

του ΤΝΔ καλείται «κατηγοριοποιητής». Οι ελεύθερες παράμετροι του 

συστήματος πρέπει με την πάροδο της διαδικασίας εκπαίδευσης να 

βελτιστοποιούνται ως προς το μέτρο αυτό.  

Συνεπώς ο κατηγοριοποιητής αφού τροφοδοτηθεί με κάποια 

διανύσματα εισόδου, που καλούνται διανύσματα χαρακτηριστικών, 

αποκτά την ικανότητα να σχηματίζει εσωτερικές αναπαραστάσεις για την 

κωδικοποίηση χαρακτηριστικών των διανυσμάτων εισόδου και να 

δημιουργεί αυτόματα νέες ομάδες/κλάσεις/συστάδες (clusters).  
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Δηλαδή πρακτικά το μόνο που χρειάζεται είναι να συντονιστεί στις 

στατικές ομαλότητες των δεδομένων εισόδου και μετά να μπορέσει να 

δημιουργήσει αυτές τις εσωτερικές αναπαραστάσεις για την 

κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών των εισόδων και να παράγει 

αυτόματα τι νέες κλάσεις.  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως η μη επιβλεπομένη εκπαίδευση 

μπορεί να ακολουθήσει δυο στρατηγικές, την αυτό-οργανούμενη 

εκπαίδευση και την στατική θεωρία εκπαίδευσης. Η πρώτη στηρίζεται 

στην συμπεριφορά των βιολογικών νευρωνικών δικτύων καθώς 

υιοθετείται η τοπικότητα των λειτουργιών που παρουσιάζεται στον 

εγκέφαλο ενώ η δεύτερη στην χρήση καλά τεκμηριωμένων μαθηματικών 

εργαλείων. 

Κάποια παραδείγματα ΤΝΔ που χρησιμοποιούν την εκπαίδευση χωρίς 

επίβλεψη είναι ο αυτοοργανωμένος χάρτης χαρακτηριστικών (Self-

Organized feature map, SOM) , ART (Adaptive Resonance Theory) και ο 

κ-μέσος (C-Means, CM).  

3.1.3 Εκπαίδευση με ενίσχυση  

 Η εκπαίδευση με ενίσχυση (reinforced training) βασίζεται στον νόμο 

του Thornlike ο οποίος ερμηνεύεται ως εξής : «Εάν μία ενέργεια ενός 

συστήματος μάθησης ακολουθείται από μια ικανοποιητική κατάσταση ή 

συμπεριφορά, τότε η τάση του συστήματος αυτού να παράγει τη 

συγκεκριμένη ενέργεια ενισχύεται (ενδυναμώνεται). Διαφορετικά η τάση 

του συστήματος να παράγει την ενέργεια αυτή εξασθενεί.» 

Σε αυτή τη μέθοδο εκπαίδευσης το ΤΝΔ τροφοδοτείται από 

διανύσματα εισόδου χωρίς ωστόσο να δίνονται και οι επιθυμητές έξοδοι-

αποκρίσεις κάθε διανύσματος. Αντί για αυτές χρησιμοποιείται ένα 

συνολικό μέτρο επάρκειας της προκύπτουσας απόκρισης το οποίο μπορεί 

να οδηγήσει το δίκτυο στην επιθυμητή συμπεριφορά και είναι γνωστό ως 

ενισχυτικό σήμα (reinforcement signal). Το σήμα αυτό λειτουργεί είτε 

«επιβραβεύοντας» τις ορθές συμπεριφορές του δικτύου είτε 

«τιμωρώντας» τις λανθασμένες, έτσι ώστε τελικά το ΤΝΔ να αποκτήσει 

την επιθυμητή συμπεριφορά.  

Συνοπτικά επομένως αρχικά το ΤΝΔ υπολογίζει την τρέχουσα έξοδο-

απόκριση από ένα συγκεκριμένο διάνυσμα εισόδου, η οποία στην 

συνέχεια αξιολογείται με αποτέλεσμα να τροφοδοτηθεί το δίκτυο με το 

ενισχυτικό σήμα. Έπειτα τα βάρη ανανεώνονται, αυξάνοντας ή 

μειώνοντας τις τιμές τους, με βάση αυτό το σήμα  
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Η ενισχυτική συμπεριφορά διακρίνεται στην συσχετιστική και στην 

μη συσχετιστική. Στην πρώτη το ΤΝΔ τροφοδοτείται με το ενισχυτικό 

σήμα αλλά και με άλλες μορφές πληροφορίας από τις οποίες πρέπει να 

μάθει μια απεικόνιση με τη μορφή μιας συσχέτισης αιτίου-

αποτελέσματος. Στην δεύτερη το ΤΝΔ τροφοδοτείται μόνον με το 

ενισχυτικό σήμα από το περιβάλλον, ενώ ο προορισμός του συστήματος 

μάθησης είναι μάλλον να επιλέξει μια μοναδική βέλτιστη ενέργεια παρά 

να συσχετίσει διάφορες ενέργειες με διαφορετικά ερεθίσματα.  

3.2 Τρόποι  εκπαίδευσης 

Πριν γίνει η παρουσίαση κάποιων αλγορίθμων εκπαίδευσης είναι 

σημαντικό να αναφερθούν οι τρόποι εκπαίδευσης των ΤΝΔ. Οι τρόποι 

αυτοί είναι η εκπαίδευση κατά εποχές (batch training), η συνεχής 

εκπαίδευση (incremental training), η εκπαίδευση κατά την διάρκεια 

λειτουργίας του συστήματος (online training) και η εκπαίδευση στο 

εργαστήριο (offline training).  

3.2.1 Εκπαίδευση κατά εποχές  

Η παρουσίαση όλων των προτύπων μια φορά το καθένα στο δίκτυο 

ονομάζεται εποχή (epoch). Σε αυτή τη μέθοδο (batch training) τα 

συναπτικά βάρη και η πόλωση αλλάζουν μόνο αφού έχουν εφαρμοστεί 

όλα τα διανύσματα εισόδου-εξόδου, έχει περάσει δηλαδή μια εποχή. Για 

να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση χρειάζεται να επαναληφθεί η 

διαδικασία εφαρμογής όλων των δεδομένων εισόδου-εξόδου πολλές 

φορές. Οι αλγόριθμοι που αλλάζουν τα συναπτικά βάρη σε ένα ΤΝΔ με 

βάση τη λογική της εκπαίδευσης κατά εποχές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε δυναμικά και στατικά δίκτυα. 

3.2.2 Συνεχής εκπαίδευση  

Η συνεχής εκπαίδευση (incremental training) είναι η μέθοδος κατά την 

οποία τα συναπτικά βάρη και η πόλωση αλλάζουν κάθε φορά που 

εφαρμόζεται μια νέα τιμή εισόδου. Οι αλγόριθμοι που αλλάζουν τα βάρη 

σε ένα ΤΝΔ με βάση τη λογική της συνεχούς εκπαίδευσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε δυναμικά και σε στατικά δίκτυα. 

3.2.3 Εκπαίδευση κατά την διάρκεια λειτουργίας του 

συστήματος  

Όταν ένα ΤΝΔ εκπαιδεύεται online τότε τα  συναπτικά βάρη και το 

βάρος της πόλωσης αλλάζουν κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης (αν 

έχει προηγηθεί) αλλά και κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας 
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των ΤΝΔ. Κατά την online εκπαίδευση χρησιμοποιούνται μόνο 

αλγόριθμοι με λογική συνεχούς προσαρμογής βαρών [Μ. Σουσούνης, 

2011]. 

3.2.4 Εκπαίδευση στο εργαστήριο  

Η εκπαίδευση στο εργαστήριο (offline training) χρησιμοποιεί όλο το 

δείγμα των προτύπων για την τροποποίηση των τιμών των συναπτικών 

βαρών, πριν την τελική εφαρμογή του δικτύου. Οι αλγόριθμοι αυτοί 

έχουν την απαίτηση να βρίσκονται στην εκπαίδευση παρόντα όλα τα 

πρότυπα. Το γεγονός αυτό αποκλείει την πιθανότητα εισαγωγής 

πληροφοριών μέσω νέων προτύπων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αλγόριθμοι με λογική προσαρμογής των βαρών κατά εποχές ή με συνεχή 

προσαρμογή των βαρών. 

3.3 Αλγόριθμοι εκπαίδευσης  

Αλγόριθμος εκπαίδευσης (training algorithms) καλείται ένα 

προκαθορισμένο σύνολο από κανόνες που χρησιμοποιούνται για την 

επίλυση ενός προβλήματος εκμάθησης. Κατά την εκπαίδευση ενός ΤΝΔ 

ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλονται οι ελεύθερες παράμετροι, έτσι 

ώστε να βελτιστοποιείται η έξοδος, προσδιορίζεται από τον αλγόριθμο 

εκπαίδευσης.  

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν ορισμένοι  κύριοι 

αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των ΤΝΔ καθώς 

επίσης και κάποιες από τις κατηγορίες ΤΝΔ οι οποίες χρησιμοποιούν 

τους αλγόριθμους αυτούς.  

3.3.1 Αλγόριθμος εκπαίδευσης Hebb  

Ο Donald Hebb (1949) παρουσίασε έναν απλό κανόνα ενημέρωσης 

για την τροποποίηση των συνδετικών δυνάμεων μεταξύ των νευρώνων, 

οποίο σήμερα ονομάζεται εκπαίδευση Hebb (Hebbian learning) και 

παραμένει ένα πολύ σημαντικό μοντέλο. Αποτελεί τον πρώτο αλγόριθμο 

που αναπτύχθηκε στην κατηγορία των αλγορίθμων εκπαίδευσης χωρίς 

επίβλεψη. Ο κανόνας αυτός αναφέρει πως : 

«Όταν ο άξονας ενός νευρώνα Α είναι αρκετά κοντά ώστε να διεγείρει 

τον νευρώνα Β και συστηματικά συμμετέχει στην ενεργοποίηση του, τότε 

κάποια μεταβολική αλλαγή συμβαίνει είτε στο ένα από τα δύο είτε και στα 

δύο κύτταρα έτσι ώστε η αποτελεσματικότητα με την οποία ο Α διεγείρει 

τον Β αυξάνεται.»[Hebb O. D., 1949] 
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Η βασική ιδέα πίσω από τον αλγόριθμο αυτό είναι πως όταν υπάρχουν 

δύο νευρώνες με παρόμοιες ενεργοποιήσεις τότε τα βάρη που τους 

συνδέουν πρέπει να αυξηθούν έτσι ώστε οι νευρώνες αυτοί να 

αλληλοενισχύονται για την υποστήριξη της εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει, 

επομένως, πως ο Hebb εισήγαγε την έννοια της αύξησης των βαρών αλλά 

όχι της μείωσης τους [7]. 

Ο κανόνας Hebb ορίζεται από την παρακάτω εξίσωση  
ij j iΔw (ν)=η (x (ν)-x) (y (ν)-y)  , ijΔw

 
είναι το βάρος που συνδέει την είσοδο 

και την έξοδο, x  και y  οι χρονικές μέσες τιμές εντός ενός μικρού 

χρονικού διαστήματος [Μπάστας Ν., 2007]. 

3.3.2 Αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης σφάλματος  

Ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης του σφάλματος (error back 

propagation algorithm) διατυπώθηκε αρχικά από τον Paul Werbos το 

1974, αλλά ουσιαστικά αναγνωρίστηκε μέσα από την εργασία των E. 

Rumelhart, Geoffrey E. Hilton και Ronald J. Williams το 1986. Ο 

συγκεκριμένος αλγόριθμος βασίζεται στην επιβλεπομένη εκπαίδευση και 

είναι ο πιο διαδεδομένος. Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται για την 

εκπαίδευση των δικτύων εμπρόσθιας τροφοδότησης πολλών επιπέδων 

(MLP) και βασίζεται στην διαδικασία εκπαίδευσης του απλού νευρώνα 

με ελαχιστοποίηση του σφάλματος με χρήση της τεχνικής την πιο 

απότομης καθόδου (steepest descent). 

Τα MLPs ανήκουν στην κατηγορία των Δικτύων με πρόσθια 

τροφοδότηση (feed-forward networks) όπως έχει αναφερθεί στην 

παράγραφο 2.3  και έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Οι νευρώνες των 

κρυμμένων επιπέδων περιέχουν μια μη-γραμμική συνάρτηση 

ενεργοποίησης, η οποία είναι συνεχής και παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο. 

Επίσης δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των νευρώνων του ίδιου επιπέδου ή 

συνήθως μεταξύ νευρώνων που ανήκουν σε μη διαδοχικά επίπεδα. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει πλήρης διασύνδεση μεταξύ των 

νευρώνων διαδοχικών επιπέδων.  

Ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης του σφάλματος αποτελείται από δύο 

περάσματα, το πέρασμα προς τα εμπρός (forward pass) και το πέρασμα 

προς τα πίσω (backward pass). Στο πέρασμα προς τα εμπρός, ένα 

διάνυσμα εισόδου εφαρμόζεται στους νευρώνες εισόδου του δικτύου και 

η επίδρασή του διαδίδεται μέσα στο δίκτυο από το ένα επίπεδο στο 

επόμενο, με κατεύθυνση από το επίπεδο εισόδου προς το επίπεδο εξόδου. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η παραγωγή της πραγματικής 

απόκρισης του δικτύου, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία τροποποίηση στα 
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συναπτικά βάρη των νευρώνων. Η πραγματική αυτή απόκριση του 

δικτύου όμως διαφέρει από την επιθυμητή έξοδο του διανύσματος εξόδου 

με αποτέλεσμα συγκρίνοντας τις δυο αυτές τιμές να προκύπτει το 

σφάλμα. 

Κατά τη διάρκεια της πίσω διάδοσης τα βάρη προσαρμόζονται 

σύμφωνα με τον κανόνα διόρθωσης του σφάλματος που παράγεται από 

το εμπρός πέρασμα. Δηλαδή υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της 

πραγματικής εξόδου του δικτύου και της επιθυμητής προκειμένου να 

βρεθεί το σήμα σφάλματος (error signal). Το σήμα αυτό στη συνέχεια 

διαδίδεται με αντίθετη κατεύθυνση από πριν (από το επίπεδο εξόδου στο 

επίπεδο εισόδου). Σε αυτό το πέρασμα πραγματοποιούνται τροποποιήσεις 

στα συναπτικά βάρη των τεχνητών νευρώνων προκειμένου η τελική 

απόκριση του δικτύου να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την 

επιθυμητή.  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ο αλγόριθμος αφού πρώτα αναφερθούν 

οι βασικοί συμβολισμοί : 

 0k kw b  η πόλωση (bias) του νευρώνα k. 

 l=0,1,...,H,H+1 η αρίθμηση των επιπέδων του δικτύου, όπου l=0  

το επίπεδο εισόδου l=H  το τελευταίο κρυφό επίπεδο από τα 

συνολικά H κρυφά επίπεδα και l=H+1 το επίπεδο εξόδου. 

 od =d  ο αριθμός των νευρώνων του επιπέδου εισόδου ( l=0 ), 

d1,2,..,H ο αριθμός των τεχνητών νευρώνων κάθε κρυφού επιπέδου 

και H+1d =p  οι νευρώνες του επιπέδου εξόδου l=H+1.  

Σε κάθε επανάληψη ν παρουσιάζεται το ν-οστό πρότυπο-παράδειγμα 

της εκπαίδευσης και μια εποχή ολοκληρώνεται όταν έχουν περάσει όλα 

τα πρότυπα μια φορά. 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι ο αλγόριθμος 

διαφοροποιείται εάν το συναπτικό βάρος που πρέπει να τροποποιηθεί 

είναι ενός νευρώνα που ανήκει σε κάποιο κρυφό επίπεδο ή είναι ενός που 

ανήκει στο επίπεδο εξόδου. Επομένως θα διακριθούν δυο περιπτώσεις 

κατά την παρουσίαση του.  

Έστω ότι υπάρχει ένα σύνολο εκπαίδευσης που αποτελείται από 

1,2,…,ν,…,Ν ζεύγη-πρότυπα διανυσμάτων x  και d , δηλαδή 

       x(1),d(1) , x(2),d(2) ,..., x(ν),d(ν) ,..., x(Ν),d(Ν) . Συγκεκριμένα ένα τυχαίο 

ν πρότυπο αποτελείται από τα : 1 2 dx(ν)=[x (ν),x (ν),..,x (ν)]  το διάνυσμα 

εισόδου και 
1 2 pd(ν)=[d (ν),d (ν),...,d (ν)]

 
το διάνυσμα των επιθυμητών εξόδων 
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(desired responses), με d  νευρώνες στο επίπεδο εισόδου και p στο 

επίπεδο εξόδου (H+1). 

 Επίσης ύστερα αυτό την παρουσίαση του διανύσματος εισόδου το 

ΤΝΔ θα δώσει το διάνυσμα των πραγματικών εξόδων (actual responses) 

1 2 py(ν)=[y (ν),y (ν),..,y (ν)] του δικτύου. Στην παρακάτω ανάλυση θεωρείται 

πως ο νευρώνας k ανήκει στο επίπεδο εξόδου. 

Είναι γεγονός, όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές, ότι οι τιμές των 

πραγματικών εξόδων δεν θα είναι ίσες με τις αντίστοιχες τιμές των 

επιθυμητών εξόδων με αποτέλεσμα να υπάρχει το σήμα σφάλματος το 

οποίο θα παράγεται από την έξοδο του νευρώνα. Το σήμα εξόδου 

επομένως δίνεται από την σχέση (3.1): 

 

k k ke (ν)=d (ν)-y (ν)  (3.1) 

και η μερική της παράγωγος ως προς την έξοδο ( )ky   είναι : 

k

k

e (ν)
1

y (ν)


 


 (3.2) 

Σε αυτή την περίπτωση η στιγμιαία τιμή της ενέργεια σφάλματος του 

k νευρώνα ορίζεται ως 2

k

1
e (ν)

2
. Επομένως μπορεί να ορισθεί και η 

συνολική στιγμιαία ενέργεια σφάλματος (error energy) ολόκληρου του 

δικτύου, δηλαδή το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων όλων των 

νευρώνων εξόδου από την σχέση (3.3) : 

p
2

k

k=1

1
E(ν)= e (ν)

2
  (3.3) 

και η μερική παράγωγός της ως προς το ke (ν)  : 

k

k

E(ν)
e (ν)

e (ν)





 (3.4) 

Ακολούθως ορίζεται η μέση τιμή της συνάρτησης ενέργειας για όλα 

τα πρότυπα εισόδου από τον τύπο (3.5) : 
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N

average

ν=1

1
E =E(ν)= E(ν)

N
  (3.5) 

Σκοπός της διαδικασίας εκπαίδευσης είναι η ελαχιστοποίηση της 

μέσης τιμής των σφαλμάτων averageE  , η οποία εξαρτάται από τις 

ελεύθερες παραμέτρους του δικτύου. Η συνάρτηση averageE  αποτελεί για 

το σύνολο N των προτύπων την συνάρτηση κόστους, δηλαδή μετρά το 

πόσο καλά έχει εκπαιδευτεί το δίκτυο βάση αυτού του συνόλου. 

Συνεπώς, ο κύριος αυτός στόχος πραγματοποιείται με τη μεταβολή των 

συναπτικών βαρών kjw (k)
 
οπότε και πρέπει να ισχύει : 

average averageE [w(ν+1)] E [w(ν)]  (3.6) 

Ο νευρώνας του επιπέδου εξόδου k, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο 2
ο
 

κεφάλαιο, παράγει ένα σήμα που δίνεται από την εξής σχέση : 

Hd

j kj k

i=0

u (ν)= w (ν) y (ν)  (3.7) 

με 

j

k

kj

u (ν)
y (ν)

w (ν)





 (3.8) 

Επομένως το σήμα εξόδου ky (ν)  του k νευρώνα στην ν επανάληψη 

είναι : 

k ky (ν)=φ(u (ν))  (3.9) 

και η μερική παράγωγος της προηγούμενης σχέσης ως προς το ( )ku   

δίνεται από την σχέση: 

k
k

k

y (ν)
φ (u (ν))

u (ν)





 (3.10) 
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H διόρθωση Δwkj(ν) που θα πραγματοποιηθεί στα συναπτικά βάρη 

προσδιορίζεται εάν χρησιμοποιηθεί ο κανόνας Δέλτα σύμφωνα με τον 

οποίον είναι ανάλογη της μερικής παραγώγου 
kj

E(ν)

w (ν)




 η οποία και 

αντιπροσωπεύει έναν συντελεστή ευαισθησίας. Η διόρθωση αυτή δίνεται 

από τον τύπο (3.11) : 

kj

kj

E(ν)
Δw (ν)=-η

w (ν)





 (3.11) 

Το αρνητικό πρόσημο στον συντελεστή η που υπάρχει στην 

παραπάνω σχέση υποδηλώνει τη χρήση της μεθόδου της βαθμωτής 

κατάβασης (gradient descent). Η μερική παράγωγος 
kj

E(ν)

w (ν)




 

μπορεί να 

αναλυθεί χρησιμοποιώντας τον κανόνα της αλυσίδας και να γίνει : 

k k k

kj k k k kj

e (ν) y (ν) u (ν)E(ν) E(ν)

w (ν) e (ν) y (ν) u (ν) w (ν)

   
   

    
 (3.12) 

Αντικαθιστώντας στην σχέση (3.12) τις μερικές παραγώγους 

σύμφωνα με τις σχέσεις (3.2), (3.4), (3.8) και (3.10) προκύπτει ότι : 

k k k k

kj

E(ν)
-e (ν) φ (u (ν)) y (ν)

w (ν)


  


 (3.13) 

Επομένως η σχέση (3.11) μπορεί να αντικατασταθεί από την : 

kj k k k kΔw (ν)=η e (ν) φ (u (ν)) y (ν)    (3.14) 

Τέλος εάν ορισθεί η τοπική κλίση ( )k  του νευρώνα k : 

k k k k

k k k k

E(ν) E(ν) e(ν) y(ν)
δ (ν) e (ν) φ (u (ν))

u (ν) e (ν) y (ν) u (ν)

         
   

 (3.15) 

Παρατηρώντας την εξίσωση (3.15) αποδεικνύεται γιατί είναι 

απαραίτητο  η συνάρτηση ενεργοποίησης να είναι μια διαφορίσιμη 

συνάρτηση για αυτό και τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται η 

σιγμοειδής συνάρτηση και όχι η βηματική που δεν είναι διαφορίσιμη. 
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Άρα και η σχέση (3.14) μετασχηματίζεται στην  (3.16) : 

kj k kΔw (ν)=η δ (ν) y (ν)   (3.16) 

Παρατηρώντας τις δύο τελευταίες σχέσεις γίνεται φανερό πως για τον 

υπολογισμό της διόρθωσης kjΔw (ν)  είναι απαραίτητη η γνώση του 

σήματος σφάλματος ke (ν)  άρα και της επιθυμητής εξόδου, για αυτό και 

στην αρχή της ανάλυσης τονίστηκε πως πρόκειται για έναν k νευρώνα 

του επιπέδου εξόδου.  

Στην περίπτωση που υπάρχει ένας  νευρώνας j ο οποίος ανήκει σε 

κάποιο κρυφό επίπεδο τότε ακολουθείται άλλη διαδικασία αφού  δεν 

είναι γνωστή η επιθυμητή έξοδος του συγκεκριμένου νευρώνα, όπως σε 

εκείνη του νευρώνα εξόδου.  

Το σήμα σφάλματος θα πρέπει να υπολογιστεί αναδρομικά 

χρησιμοποιώντας τα σήματα σφάλματος όλων των νευρώνων με τους 

οποίους συνδέεται άμεσα ο συγκεκριμένος νευρώνας (θα χρησιμοποιηθεί 

και ο νευρώνας εξόδου k που συνδέεται με τον κρυφό νευρώνα j). 

Επομένως αρχικά η σχέση (3.15) μετασχηματίζεται στην (3.17) : 

j j j

j j j

E(ν) y(ν) E(ν)
δ (ν) φ (u (ν))

y (ν) u (ν) y (ν)

       
  

 (3.17) 

Επίσης είναι γνωστό ότι για τους νευρώνες εξόδου ισχύει :  

2

k

1

1
E(ν) e (ν)

2

p

k

   (3.18) 

Διαφορίζοντας την εξίσωση ως προς jy (k)  προκύπτει η : 

k
k

j j

e (ν)E(ν)
e (ν)

y (ν) y (ν)k


 

 
  (3.19) 

Και σύμφωνα με τον κανόνα της αλυσίδας  

k k
k

j k j

e (n) u (ν)E(ν)
e (ν)

y (ν) u (ν) y (ν)k

 
  

  
  (3.20) 
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Επιπλέον  αντίστοιχα με τις εξισώσεις (3.1) και (3.7) εδώ ισχύει : 

k k k k k ke (ν)=d (ν)-y (ν)=d (ν)-φ (u (ν))  (3.21) 

Και 

k kj j

0

u (k) w (k) y (k)
Hd

j

   (3.22) 

Από τις παραπάνω σχέσεις και με μερικές παραγωγίσεις προκύπτει ότι : 

k
k k

k

e (ν)
φ (u (ν))

u (ν)


 


 (3.23) 

Και 

k
kj

k

u (ν)
w (ν)

y (ν)





 (3.24) 

Οπότε και η (3.20) γίνεται : 

k k i kj k kj

j

E(ν)
e (ν) φ (u (ν)) w (ν) δ (ν) w (n)

y (ν) k k

       


   (3.25) 

Έτσι από την σχέση (3.17) με αντικατάσταση της (3.25) δίνεται η 

τοπική κλίση για τον νευρώνα jτου κρυφού επιπέδου :  

j j j k kjδ (ν) φ (u (ν)) δ (ν) w (ν)
k

    (3.26) 

Συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί πλέον πως : 

 Αν ο νευρώνας  ανήκει στο επίπεδο εξόδου και συμβολίζεται με k 
τότε η τοπική κλίση kδ (ν)  είναι ίση με το γινόμενο της παραγώγου 

k kφ (u (ν))  και του σήματος σφάλματος του νευρώνα je (k)  

 Αν ο νευρώνας  ανήκει σε κάποιο κρυφό επίπεδο και συμβολίζεται 

j τότε η τοπική κλίση jδ (ν)  είναι ίση με το γινόμενο της 

παραγώγου j jφ (u (ν))  και του σταθμισμένου αθροίσματος των  του 

επόμενου επιπέδου. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ   Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

66 | Σ ε λ ί δ α  
 

Προσθήκη του όρου ορμής  

Όπως έχει αναφερθεί ο ρυθμός μάθησης καθορίζει την ισχύ του 

διανύσματος κλίσης 
kj

E(ν)

w (ν)




 επί της διόρθωσης kjΔw (ν) . Δηλαδή ορίζεται 

μια τροχιά που διαγράφεται στον χώρο των βαρών σύμφωνα με την 

μέθοδο της απότομης κατάβασης. 

 Όσο μικρότερος είναι ο ρυθμός μάθησης η τόσο μικρότερη θα είναι 

και η μεταβολή των βαρών σε κάθε επανάληψη επομένως και η 

διαδικασία της εκπαίδευσης είναι πιο αργή. Εάν όμως επιλεγεί μεγάλη 

τιμή για τον ρυθμό μάθησης τότε υπάρχει κίνδυνος οι μεγάλες αλλαγές 

στα συναπτικά βάρη να πάρουν την μορφή ταλάντωσης οπότε και το 

σύστημα να είναι ασταθές.  

Ένας τρόπος εξάλειψη αυτού του κινδύνου είναι η τροποποίηση του 

κανόνα αναπροσαρμογής των βαρών με την προσθήκη του όρου ορμής 

(momentum term) a. Επομένως η σχέση (3.16) γίνεται : 

kj kj k kΔw (ν) Δw (ν+1) η δ (ν) y (ν)     (3.27) 

Εάν διατυπωθεί η παραπάνω σχέση ως χρονική ακολουθία με δείκτη z 

, ο οποίος ξεκινάει από την τιμή 0 και φτάνει μέχρι την τρέχουσα τιμή k, 

προκύπτει μια διαφορίσιμη εξίσωση πρώτης τάξης της οποίας η λύση 

είναι : 

ν-z ν-z

kj k k

0 0 kj

E(z)
Δw (ν) η a δ (z)y (z) η a

w (z)z z

 

 


     


   (3.28) 

Πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχει και η περίπτωση να μην υπάρχει 

μια σταθερή τιμή για τον ρυθμό μάθησης αλλά κάθε νευρώνας να έχει 

διαφορετικό ρυθμό ή και ακόμα να υπάρχουν νευρώνες με σταθερά βάρη 

οπότε για εκείνους να ισχύει kjη 0 . 

Τρόποι εκπαίδευσης του αλγορίθμου οπισθοδιάδοσης του σφάλματος 

Η εκπαίδευση με χρήση του συγκεκριμένου αλγορίθμου τελειώνει 

αφού παρουσιαστούν όλα τα πρότυπα-διανύσματα εκπαίδευσης μια φορά 

δηλαδή περάσει μια εποχή (epoch).  

Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης εκτελούνται επαναλήψεις των 

εποχών, ώσπου τα συναπτικά βάρη του δικτύου να σταθεροποιηθούν σε 
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κάποιες συγκεκριμένες τιμές που θα προκαλούν σύγκλιση της μέσης 

τιμής των σφαλμάτων, για όλα τα πρότυπα εκπαίδευσης. Επομένως ο 

τρόπος εκτέλεσης της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε «ανά 

πρότυπο» είτε «ανά εποχή».  

Στην εκπαίδευση «ανά πρότυπο» τα συναπτικά βάρη τροποποιούνται 

μετά την παρουσίαση κάθε προτύπου εκπαίδευσης στο ΤΝΔ. 

Συγκεκριμένα έστω ότι υπάρχει μια εποχή που αποτελείται από 

1,2,…,ν,…Ν ζεύγη προτύπων εκπαίδευσης διανυσμάτων x  και d , 

δηλαδή    x(1),d(1) , x(2),d(2) ,    ..., x(ν),d(ν) ,..., x(Ν),d(Ν) . 

Κάθε πρότυπο εμφανίζεται με τυχαία σειρά στο ΤΝΔ και εκτελείται 

τόσο το πέρασμα προς τα εμπρός όσο και το πέρασμα προς τα πίσω, 

οπότε και η εποχή τελειώνει με την παρουσίαση και του οστού 

προτύπου.  Αν jiΔw (N)  η μεταβολή του βάρους jiw (N)  μετά την 

παρουσίαση και του τελευταίου ζεύγους διανυσμάτων, τότε η μέση 

μεταβολή του ίδιου βάρους για όλο το σύνολο των   προτύπων είναι : 

j

ji ji j

1 1 1ji ji

e (ν)1 η Ε(ν) η
Δw (ν) Δw (ν) e (ν)

Ν Ν w (ν) Ν w (ν)  

  

  


     

 
    (3.29) 

Στην εκπαίδευση «ανά εποχή» τα βάρη τροποποιούνται μετά την 

παρουσίαση στο ΤΝΔ όλου του συνόλου προτύπων μιας εποχής. Για 

κάθε εποχή ορίζεται η μέση τιμή των τετραγώνων των σφαλμάτων ως: 

average j

1 1

1
E e (ν)

2N

p

j



 

   (3.30) 

Αν ο ρυθμός μάθησης είναι η, τότε η ενημέρωση των βαρών 

καθορίζεται από τον κανόνα Δέλτα : 

average j

ji j

1ji ji

Ε e (ν)η
Δw (ν) η e (ν)

w N w





 
    

 
  (3.31) 

Στην πράξη τελικά ο τρόπος που προτιμάται είναι η εκπαίδευση «ανά 

πρότυπο» καθώς είναι πιο ικανή στην αποτροπή παγίδευσης του 

αλγόριθμου σε τοπικά ακρότατα, παρόλο που στην εκπαίδευση «ανά 

εποχή» υπολογίζεται με πιο ακριβή τρόπο το διάνυσμα κλίσης.  
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Κριτήρια τερματισμού  

Υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 

συγκλίνει ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης του σφάλματος οπότε και 

σταματά η διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 Σύμφωνα με την τεχνική που χρησιμοποιείται συχνότερα, για τον 

υπολογισμό του συνολικού σφάλματος του μοντέλου χρησιμοποιείται 

ένα σύνολο παραδειγμάτων προτύπων το οποίο ονομάζεται σύνολο 

επικύρωσης ή αξιολόγησης (validation set). Επομένως εάν υπάρχουν 

δυο ΤΝΔ που καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα ταξινόμησης τότε 

γίνεται η επιλογή εκείνου το οποίο δίνει το μικρότερο σφάλμα 

επικύρωσης για τα δεδομένα αξιολόγησης. Γενικά επομένως, ο 

αλγόριθμος θεωρείται ότι συγκλίνει εάν το σφάλμα ταξινόμησης είναι 

μικρότερο από ένα συγκεκριμένο όριο. 

Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι ότι τις περισσότερες 

φορές καθώς προχωράει η εκπαίδευση υπολογίζεται το σφάλμα 

εκπαίδευσης αλλά και το σφάλμα επικύρωσης για κάθε εποχή. 

Υπάρχει όμως η πιθανότητα να υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο 

ενώ  μειώνεται το σφάλμα εκπαίδευσης το σφάλμα αξιολόγησης να 

αυξάνεται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υπερεκπαίδευση και η 

λύση είναι να σταματήσει η εκπαίδευση σε εκείνο το σημείο, οπότε 

να υπάρχει πρόωρη παύση (early stopping).  

 Ο αλγόριθμος θεωρείται ότι συγκλίνει όταν ο απόλυτος ρυθμός 

μεταβολής του μέσου τετραγωνικού σφάλματος ανά εποχή είναι 

επαρκώς μικρός. Μια τυπική τιμή τερματισμού για το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα είναι στο διάστημα 0.1% ως 1% ανά εποχή. 

 Ο αλγόριθμος θεωρείται ότι συγκλίνει όταν οι παράμετροι προς 

προορισμό (συναπτικά βάρη , πόλωση) δεν μεταβάλλονται σημαντικά 

ανά εποχή, δηλαδή η μεταβολή του εκάστοτε βάρους είναι μικρότερη 

από ένα όριο.  

 Υπάρχει ένα ακόμα κριτήριο με βάση την διασταυρωμένη επικύρωση 

(cross validation) οπότε μετά από κάθε επανάληψη της διαδικασίας 

της μάθησης το δίκτυο ελέγχεται ως προς την ικανότητα γενίκευσής 

του. 

 Ο αλγόριθμος θεωρείται ότι συγκλίνει όταν η ευκλείδεια νόρμα του 

διανύσματος κλίσης ξεπεράσει ένα πολύ μικρό κατώφλι κλίσης. 

Βασικό μειονέκτημα αυτού του κριτηρίου είναι οι μεγάλοι χρόνοι 

μάθησης. 

 Ο αλγόριθμος σταματά μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό 

επαναλήψεων, ο οποίος προκύπτει εμπειρικά ανάλογα με το 

πρόβλημα, γεγονός που συνήθως δεν προτείνεται  
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Στατιστικές μέθοδοι υπολογισμού του σφάλματος 

Το τετραγωνικό σφάλμα (SE) είναι το σφάλμα ως προς την 

τετραγωνική απόκλιση των πραγματικών τιμών (yi) από τις επιθυμητές 

τιμές (di) και δίνεται από τον τύπο : 

2

i i

0

1
SE (d -y )

2

p

i

   (3.32) 

p  πλήθος νευρώνων εξόδου.  

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) είναι το σφάλμα ως προς την 

μέση τιμή της τετραγωνικής απόκλισης των πραγματικών τιμών (yi)  από 

τις επιθυμητές τιμές (di) και δίνεται από τον τύπο: 

2

i i

0

1
MSE (d -y )

N

p

i

   (3.33) 

Ν το μέγεθος των δεδομένων. 

Επίσης χρησιμοποιείται η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος 

(RMSE) που δίνεται από την σχέση: 

2

i i

1

(d -y )

RMSE
N

p

i


 
(3.34) 

Το μέσο σχετικό σφάλμα (MRE) είναι το σφάλμα ως προς τον μέσο 

όρο των απόλυτων τιμών της απόκλισης των πραγματικών τιμών (yi)  

από τις επιθυμητές τιμές (di) σε σχέση με τις πραγματικές τιμές  : 

i i

0 i

d -y1
MRE

N d

p

i

   (3.35) 

Το μέσο απόλυτο σφάλμα (MAE) είναι το σφάλμα ως προς τον μέσο 

όρο των απόλυτων τιμών της απόκλισης των πραγματικών τιμών (yi)   

από τις επιθυμητές τιμές (di) και δίνεται από τον τύπο : 

i i

0

1
MAE d -y

N

p

i

   (3.36) 
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Προετοιμασία δεδομένων για εκπαίδευση 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης ενός 

ΤΝΔ χρησιμοποιούνται τρία είδη δεδομένων : τα δεδομένα εκπαίδευσης 

(training data), επαλήθευσης-αξιολόγησης (validation data) και 

εφαρμογής-δοκιμής (test data).  

Τα πρώτα χρησιμοποιούνται  κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όπως 

υποδηλώνει και το όνομά τους για την προσαρμογή των συναπτικών 

βαρών των νευρώνων και της πόλωσης. Τα δεδομένα αξιολόγησης 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του σφάλματος επαλήθευσης. 

Οι τιμές των συναπτικών βαρών και της πόλωσης με τις οποίες 

ελαχιστοποιείται το σφάλμα επαλήθευσης αποθηκεύονται ως οι τελικές 

τιμές στην εσωτερική δομή του ΤΝΔ. Πρακτικά το σφάλμα επαλήθευσης 

υπολογίζεται σε κάθε εποχή-επανάληψη των δεδομένων εκπαίδευσης. 

Τέλος τα δεδομένα δοκιμής δεν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης και δεν επηρεάζουν την προσαρμογή των συναπτικών 

βαρών και της πόλωσης. 

Ο βασικός τρόπος για να γίνει η διαδικασία της εκπαίδευσης ενός 

νευρωνικού δικτύου αποδοτικότερη είναι, εκτός από τον καθορισμό των 

δεδομένων αυτών και των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν να 

προετοιμαστούν τα δεδομένα. Κατά τη διαδικασία αυτή αναζητείται 

κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά ώστε να αποκλειστούν από το σύνολο 

εκπαίδευσης κάποια δεδομένα που δεν ακολουθούν την γενικότερη 

συμπεριφορά των υπόλοιπων δεδομένων.  

Επίσης σημαντικό βήμα είναι και η κανονικοποίηση των δεδομένων 

πριν την εισαγωγή τους στο ΤΝΔ. Με την κανονικοποίηση η μεταβλητή 

εισόδου μετασχηματίζεται ώστε να λαμβάνει τιμές από a και b, π.χ. για 

την σιγμοειδή συνάρτηση από -1 και 1. Η κανονικοποίηση των 

μεταβλητών περιλαμβάνει τα εξής βήματα [ Γ. Τσεκούρας,2004] : 

 Εύρεση ή ορισμός του ελάχιστου minx και του μέγιστου maxx  των 

τιμών της μεταβλητής εισόδου. 

 Μετασχηματισμός των τιμών εισόδου x στις νέες 

κανονικοποιημένες τιμές x  σύμφωνα με την σχέση : 

min

max min

b-a
x=a+ (x-x )

x -x
  (3.37) 

 Πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών εκπαίδευσης έλεγχου 

κ.τ.λ. του ΤΝΔ.  
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 Αντίστροφος μετασχηματισμός των κανονικοποιημένων τιμών 

εισόδου x  στις αρχικές τιμές εισόδου σύμφωνα με τον τύπο : 

max min
min

x -x
x=x + (x-a)

b-a
  (3.38) 

 Συνοπτικά όλα τα προηγούμενα παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. 

 

Βήμα 1ο : Αρχικοποίηση 
Αρχικοποιούνται όλα τα συναπτικά βάρη σε τυχαίες μικρές τιμές στο 
διάστημα [-1,1]. 

Βήμα 2ο :Παρουσίαση προτύπων-παραδειγμάτων εκπαίδευσης μιας 
εποχής 
Παρουσιάζεται στο δίκτυο μια εποχή από 1,2,...,ν,...,Ν  πρότυπα-

παραδείγματα εκπαίδευσης και για κάθε πρότυπο ν γίνονται τα βήματα 
3,4 και 5.  Γίνεται αρχικοποίηση του μετρητή των εποχών t=0. 

Βήμα 3ο : Αρχικοποίηση επανάληψης  
Αρχικοποίηση του μετρητή επανάληψης ν=0  

Βήμα 4ο : Πέρασμα προς τα εμπρός 
Για  κάθε επανάληψη (δηλαδή για κάθε διάνυσμα εκπαίδευσης) 
υπολογίζεται : 
-η έξοδος του νευρώνα j στο επίπεδο l=0,1,...,H,H+1   

(l) (l) (l-1)

j ji i

0

u (ν) w (ν) y (ν)
ld

i

   

-και το σήμα σφάλματος  
(Η+1) (Η+1)

j j j j j je (ν) d (ν) y (ν) d (ν) φ (u (ν))   
 

Βήμα 5ο : Πέρασμα προς τα πίσω 
Υπολογίζονται οι τοπικές κλίσεις του δικτύου  

l

jδ (ν)= 

(Η+1) (l)

j j je (ν) φ (u (ν)) ,     ώ   j  στο επίπεδο εξόδου   1  

(l+1)(l) (l+1)

j j k kjφ (u (ν)) δ (ν)w (ν)
k

  , j  σ       ό   ί       
  

Και προσαρμόζεται το συναπτικό βάρος  του νευρώνα j του επιπέδου l . 
(l) (l) (l) (l) (l-1)

ji ji ji j iw (ν+1) w (ν) a w (ν-1) η δ (ν) y (ν)     
 

Βήμα 6ο : Επανάληψη  
Αυξάνεται η επανάληψη ν=ν 1 και επιστροφή στο 4ο βήμα 
Βήμα 7ο  
Αυξάνεται ο μετρητής εποχών t=t+1 και επιστροφή στο 3ο βήμα, έως 
ότου οι ελεύθερες παράμετροι του δικτύου να σταθεροποιηθούν και  η 
μέση τιμή του σφάλματος averageΕ  να πάρει την ελάχιστη τιμή της.  

Πίνακας 3.1 Αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης του σφάλματος 
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3.3.3 Αλγόριθμος εκπαίδευσης Levenberg-Marquardt 

Ο αλγόριθμος αυτός ουσιαστικά αποτελεί μια παραλλαγή του 

αλγόριθμου της οπισθοδιάδοσης του σφάλματος και χαρακτηρίζεται από 

σταθερότητα και ταχύτητα. Η διαδικασία του συγκεκριμένου αλγορίθμου 

αναπαρίσταται από την εξίσωση (3.39) : 

T T

ν+1 νw =w ( μ ) e     J J I J  (3.39) 

όπου J  ο ιακωβιανός πίνακας που περιέχει τις πρώτες παραγώγους 

των σφαλμάτων του δικτύου ως προς τα βάρη και τα biases, e  το 

διάνυσμα των σφαλμάτων του δικτύου, μ μια θετική παράμετρος και νw  

το διάνυσμα των βαρών κατά την ν-οστή επανάληψη.  

Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης γίνεται με το άθροισμα των 

τετραγώνων των σφαλμάτων (SSE) το οποίο δίνεται από τον τύπο : 

2

p,m

p m

1
SSE(x,w) e

2
   (3.40) 

όπου ,p me  το σφάλμα εκπαίδευσης για το ζευγάρι εξόδου m  και 

προτύπου εκπαίδευσης p. Το  p,me  ορίζεται ως 
p,m p,m p,me =d -y . 

Σύμφωνα με την μέθοδο Levenberg-Marquardt αν το SSE μειωθεί, 

αυτό δηλώνει ότι η τετραγωνική προσέγγιση στη συνάρτηση ολικού 

σφάλματος λειτουργεί και ο συντελεστής   μπορεί να ελαττωθεί για να 

μειώσει την επίδραση της μεθόδου gradient descent.  Από την άλλη αν το 

σφάλμα αυξηθεί τότε είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η μέθοδος gradient 

descent αναζητώντας μια καταλληλότερη καμπυλότητα για την 

τετραγωνική προσέγγιση, άρα ο συντελεστής   αυξάνεται [Φιλντίση Α., 

2012]. 
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Βήμα 1ο : Αρχικοποίηση 
Αρχικοποίηση των βαρών και εκτίμηση του σφάλματος 

Βήμα 2ο :Ενημέρωση βαρών 
Ενημέρωση των βαρών σύμφωνα με την σχέση  

1 ( )T Tw w e         J J I J
 Βήμα 3ο : Εκτίμηση σφάλματος 

Γίνεται εκτίμηση του σφάλματος χρησιμοποιώντας τα νέα βάρη  

Βήμα 4ο :  
Αν το τρέχον σφάλμα αυξάνεται ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης βαρών, 
τότε η τελευταία ενημέρωση ακυρώνεται και ο συντελεστής μ 

πολλαπλασιάζεται με 10 ή κάποιο άλλο παράγοντα, και επιστροφή στο 
βήμα 2. 

Βήμα 4ο :  
Αν το τρέχον σφάλμα μειωθεί ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης των βαρών 
τότε η τελευταία ενημέρωση βαρών επικυρώνεται και ο συντελεστής   

διαιρείται με τον ίδιο παράγοντα του  4
ου

 βήματος. 

 
Βήμα 5ο :  
Επιστροφή στο 2ο βήμα με τα νέα βάρη μέχρι το σφάλμα να γίνει 
μικρότερο από μια ορισμένη τιμή.  

Πίνακας 3.2 Αλγόριθμος εκπαίδευσης Levenberg-Marquardt 

3.3.4 Αλγόριθμοι ανταγωνιστικής εκμάθησης  

Οι αλγόριθμοι ανταγωνιστικής μάθησης (competitive learning) 

ανήκουν στην κατηγορία της μη επιβλεπόμενης μάθησης, στην οποία 

είναι διαθέσιμα τα διανύσματα εισόδου αλλά όχι τα επιθυμητά 

διανύσματα εξόδου (οι αποκρίσεις) του δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση 

σκοπός του ΤΝΔ είναι να ανακαλύψει κάποια κοινά χαρακτηριστικά 

μεταξύ των δεδομένων εισόδου προκειμένου να λύσει διάφορα 

προβλήματα όπως τα προβλήματα ομαδοποίησης (clustering) και της 

ανάλυσης βασικών συνιστωσών (principal component analysis). 

Η ανταγωνιστική μάθηση εφαρμόζεται σε κάποιο ΤΝΔ όπου υπάρχει 

ένα επίπεδο το οποίο ονομάζεται «ανταγωνιστικό» (competitive layer). 

Σε αυτό το επίπεδο κάθε φορά που εμφανίζεται ένα διάνυσμα εισόδου 

δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ των τεχνητών νευρώνων για το 

ποιος θα βγει «νικητής» στο συγκεκριμένο πρότυπο. Το μέτρο το οποίο 

χρησιμοποιείται συνήθως για την ανάδειξη του «νικητή» νευρώνα είναι η 

ευκλείδεια απόσταση.  
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Συγκεκριμένα κάθε νευρώνας j που ανήκει στο ανταγωνιστικό 

επίπεδο χαρακτηρίζεται από το διάνυσμα βαρών j j1,..., jdw =(w w ) , i=1,...,M  
και από το διάνυσμα εισόδου που εισέρχεται στον συγκεκριμένο νευρώνα 

1,..., dx=(x x ) . Ο «νικητής» νευρώνας είναι αυτός με την μικρότερη 

ευκλείδεια απόσταση jx w , η οποία αποτελεί και το μέτρο 

ομοιότητας (similarity measure) ανάμεσα στα δεδομένα εισόδου και στο 

διάνυσμα των βαρών.  

Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι ανταγωνιστικής μάθησης που 

χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση συγκεκριμένων ΤΝΔ, με τους 

σημαντικότερους να είναι οι : αλγόριθμος κ-μέσων (c-means), 

εκπαιδευόμενου διανυσματικού κβαντιστή (LVQ) και αυτοοργανωμένου 

χάρτη (SOM). Οι αλγόριθμοι αυτοί θα παρουσιαστούν στην συνέχεια εν 

συντομία. 

Αλγόριθμος κ-μέσων  

Ο αλγόριθμος κ-μέσων (c-means) αποτελεί την πιο απλή μέθοδο 

παραμετρικής σημειακής ομαδοποίησης. Αντικείμενο της ομαδοποίησης 

(clustering)  είναι η εύρεση ξεχωριστών ομάδων (clusters) για τα  

δεδομένα, υπό την έννοια ότι τα δεδομένα είναι κοντά μεταξύ τους 

σύμφωνα με κάποια απόσταση και μακριά από τα δεδομένα άλλης 

ομάδας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ομαδοποίησης οι παραμετρικές και οι 

μη παραμετρικές. Στις πρώτες κάθε ομάδα περιγράφεται από κάποιο 

μοντέλο (αντιπρόσωπο) με παραμέτρους οι οποίες καθορίζονται κατά την 

διάρκεια εύρεσης ομάδων.  

Στις μη παραμετρικές το αποτέλεσμα είναι απλά ο καθορισμός των 

ομάδων και των δεδομένων που ανήκουν σε κάθε ομάδα, δηλαδή 

δημιουργούνται σύνολα με τα πρότυπα κάθε ομάδας [Τσεκούρας 

Γ.,2004].  

Σκοπός του αλγορίθμου είναι η «συσταδοποίηση» ενός συνόλου 

εκπαίδευσης T το οποίο αποτελείται από 1,2,…,ν,…,Ν διανύσματα 

εισόδου x   δηλαδή        
T

x(1) , x(2) ,..., x(ν) ,..., x(Ν) . Σκοπός είναι 

επομένως τα διανύσματα εισόδου να τοποθετηθούν το καθένα σε μια από 

τις Μ ομάδες-συστάδες, ο αριθμός των οποίων είναι εξ αρχής 

προκαθορισμένος και σταθερός.  

Μια τυχαία συστάδα θα συμβολίζεται με j (j=1,2,…,M) και θα 

χρησιμοποιεί ως αντιπρόσωπο (παριστάνεται από) ένα διάνυσμα
T

ji j1 j2 jdw =(w ,w ,...,w )
 
όπου d  η διάσταση του διανύσματος  και περιέχει τις 
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συντεταγμένες του κέντρου (μέσου όρου) των σημείων που ανήκουν 

στην ομάδα (συστάδα). Τέλος με Oj συμβολίζεται το σύνολο των 

δεδομένων της συστάδας j. 

Ο αλγόριθμος κ-μέσων  αποτελείται από τα εξής βήματα : 

Βήμα 1ο : Κανονικοποίηση τιμών και αρχικοποίηση  

Κανονικοποίηση των τιμών των διανυσμάτων εισόδου x ,

       
T

x(1) , x(2) ,..., x(ν) ,..., x(Ν) , που ανήκουν στο σύνολο εκπαίδευσης T. 

Βήμα 2ο : Αρχικοποίηση μετρητή επανάληψης 
Γίνεται η αρχικοποίηση του μετρητή των επαναλήψεων ν=0. Κάθε 
επανάληψη αντιστοιχεί στην παρουσίαση ενός διανύσματος εισόδου  
x(ν) . 

Βήμα 3ο : Αρχικοποίηση των Μ κέντρων 
(0)

jiw  

Για την εφαρμογή του βήματος αυτού υπάρχουν οι εξής επιλογές: 
- τυχαίες τιμές σε κάθε συναπτικό βάρος (0)

jiw  

-να τοποθετηθούν με τυχαία επιλογή Μ διανύσματα από το σύνολο των  Τ 
στα Μ κέντρα των βαρών. 

-Να δοθούν οι ίδιες τιμές σε όλα τα στοιχεία του κάθε βάρους δηλαδή 

(0)

ji

a+b (j-1)
w =

(M-1)


 και να βρεθεί για κάθε θέση i του βάρους η μέγιστη  bi  και 

η ελάχιστη τιμή ai της αντίστοιχης θέσης των διανυσμάτων εισόδου ώστε 

να αρχικοποιηθούν μέσω της σχέσης (0) i i i
ji

a +(b -a ) (j-1)
w =

(M-1)


 τα στοιχεία των 

διανυσμάτων όσο γίνεται πιο ομοιόμορφα. 
Βήμα 4ο : Υπολογισμός αποστάσεων 
Για κάθε διάνυσμα  x(ν)  υπολογίζονται οι ευκλείδειες αποστάσεις 

jid(x(ν),w ) από όλα τα κέντρα jiw ,j=1,2,...,M   και ταξινομείται το 

διάνυσμα x(ν)  στο σύνολο ( )jO   με την μικρότερη απόσταση. 

Βήμα 5ο : Υπολογισμός νέων κέντρων 
Για κάθε ομάδα-συστάδα υπολογίζονται πλέον τα νέα κέντρα   

j

ji

x(ν) Ο (ν)j

1
w (ν+1)= x(ν)

N (ν) 

   

όπου jN ο αριθμός των προτύπων που έχουν αποδοθεί στο σύνολο Oj. 

Βήμα 6ο : Έλεγχος τερματισμού  
Ελέγχεται εάν τα διανύσματα jiw  έχουν μεταβληθεί μεταξύ δύο 

επαναλήψεων. Εάν ναι, τότε ν=ν 1και γίνεται επιστροφή στο  3ο βήμα. 

Πίνακας 3.3 Αλγόριθμος κ-μέσου 
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Αλγόριθμος εκπαιδευόμενου διανυσματικού κβαντιστή  

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αναπτύχθηκε από τον Kohonen και 

αποτελεί μια παραλλαγή του αλγόριθμου κ-μέσων. Σε αυτό τον 

αλγόριθμο σε κάθε βήμα επιλέγεται ένα διάνυσμα εισόδου και 

προσαρμόζεται ανάλογα με το κέντρο της ομάδας j  στην οποία 

ανατίθεται το πρότυπο, δηλαδή κάθε ομάδα-συστάδα ανταγωνίζεται για 

να «αποκτήσει» το συγκεκριμένο διάνυσμα. 

 Η ομάδα η οποία τελικά «κερδίζει» το συγκεκριμένο πρότυπο 

μετακινεί το κέντρο της προς την κατεύθυνση του προτύπου και οι 

υπόλοιπες είτε το μετακινούν και αυτές σε αυτή την κατεύθυνση (με 

μικρότερη ορμή) είτε στην αντίθετη είτε μένει ως έχει.  

 Ο LVQ υλοποιείται από ένα ΤΝΔ που περιλαμβάνει ένα 

ανταγωνιστικό επίπεδο με τόσους ανταγωνιστικούς νευρώνες όσες και οι 

ομάδες-συστάδες που πρέπει να ταξινομηθούν τα διανύσματα εισόδου. Ο 

κάθε ανταγωνιστικός νευρώνας j αντιπροσωπεύεται από ένα διάνυσμα 

j j1 j2 jdw =(w ,w ,...,w ) , j=1,2,…,M. Ο αλγόριθμος παρουσιάζεται στον πίνακα 

3.4.
  

Οι δυο παραπάνω αλγόριθμοι που παρουσιάστηκαν, 

χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μιας πολύ σημαντικής κατηγορίας 

ΤΝΔ πρόσθιας τροφοδότησης, των δικτύων συναρτήσεων πυρήνα 

(RBF).  Ένα τέτοιο δίκτυο έχει ένα μόνο κρυφό επίπεδο H που 

αποτελείται από κρυφούς νευρώνες H1,2,..,j,..,d  οι οποίοι υπολογίζουν μια 

συνάρτηση jh (x)  του διανύσματος εισόδου x . Οι συναρτήσεις jh (x)  που 

υλοποιούν οι νευρώνες του κρυφού επιπέδου ονομάζονται, συναρτήσεις 

πυρήνα (kernel function) ή ακτινικές συναρτήσεις βάσης (radial basis 

functions).   

Στις συναρτήσεις αυτές υπάρχει κάποιο κέντρο (σημείο) για το οποίο 

παρέχουν μέγιστη τιμή και η τιμή αυτή μειώνεται για σημεία  x   που 

βρίσκονται μακριά από αυτό. Παράδειγμα μιας τέτοια συνάρτησης είναι 

η συνάρτηση Gauss ή αλλιώς πυρήνας Kernel (RBF Kernel) [Λύκας Α., 

2008]: 

Hd
2

2
j ji

j j=1

j 2 2

j j

(x -w )
x-w

h (x) exp - exp
2×σ 2×σ

 
  
   
  

   
 


 (3.41) 
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Η εκπαίδευσή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 

διάφορες τεχνικές όπως η εκπαίδευση δύο σταδίων και η ενιαία 

εκπαίδευση. Η εκπαίδευση δύο σταδίων γίνεται με χρήση τεχνικών 

εκπαίδευσης χωρίς επίβλεψη συνήθως ανταγωνιστικής μάθησης όπως οι 

αλγόριθμοι που αναλύθηκαν προηγουμένως και στην ενιαία είναι δυνατή 

η ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των παραμέτρων του δικτύου με χρήση 

τεχνικής τοπικής κλίσης ακριβώς όπως στο δίκτυο MLP. 

 

Βήμα 1ο : Κανονικοποίηση τιμών και αρχικοποίηση  
Κανονικοποίηση των τιμών των διανυσμάτων εισόδου 
       x(1) , x(2) ,..., x(ν) ,..., x(Ν) , που ανήκουν σε ένα σύνολο εκπαίδευσης  

και αρχικοποίηση του μετρητή των επαναλήψεων ν=0, και του 
μετρητή εποχών t=0.  
Βήμα 2ο : Αρχικοποίηση των Μ κέντρων  
Καθορισμός και αρχικοποίηση  του αριθμού Μ των συστάδων που 
είναι ίσος με τον αριθμό των ανταγωνιστικών νευρώνων. Ο αριθμός 
Μ αρχικοποιείται όπως στον αλγόριθμο κ-μέσων. 

Βήμα 3ο : 
Για κάθε εποχή t  πραγματοποιούνται τα εξής βήματα: 
-Παρουσιάζεται τυχαία ένα πρότυπο-διάνυσμα εισόδου. Για κάθε 
εποχή παρουσιάζονται όλα τα πρότυπα-διανύσματα με την ίδια 
σειρά.  
-Εύρεση του «νικητή» νευρώνα k με χρήση της ελάχιστης ευκλείδειας 
απόστασης.  

Ν
2 2

j j

ν=1

d (x(ν),w ) (x(ν)-w )  

-Ενημέρωση των βαρών  

jw (ν+1)= 
jw (ν) ,    

ji li jiw (ν)+η (x -w (ν)) ,  =   
 = 1,2, . . ,    = 1,2,    

 

Βήμα 4ο :Αύξηση του μετρητή επαναλήψεων 
Αυξάνεται ο μετρητής των επαναλήψεων ν=ν 1 και επιστροφή στο 
βήμα 3. Αυτό γίνεται μέχρι ν=Ν οπότε και ακολουθεί το 5ο βήμα. 
Βήμα 5ο : 
Ελέγχεται εάν έχει σημειωθεί αξιοπρόσεκτη αλλαγή στα συναπτικά 
βάρη μεταξύ των εποχών. Εάν όχι δηλαδή εάν t t+1

ji jiw -w <ε  τότε 

t=t+1 και επιστροφή στο βήμα 3. 
 

Πίνακας 3.4 Αλγόριθμος εκπαιδευόμενου διανυσματικού κβαντιστή 
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Αλγόριθμος αυτοοργανωμένου χάρτη  

Ένας ακόμα αλγόριθμος ο οποίος αναπτύχθηκε βασιζόμενος στην 

ανταγωνιστική μάθηση είναι ο αλγόριθμός του αυτό-οργανωμένου χάρτη 

(SOM algorithm). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα ανταγωνιστικό 

επίπεδο όπου οι τεχνητοί νευρώνες «αγωνίζονται» για το ποιός θα 

επικρατήσει για κάποιο συγκεκριμένο διάνυσμα εισόδου.  

Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ενός δικτύου 

το οποίο προτάθηκε από τον Kohonen [Kohonen T., 1989]  σε μια 

προσπάθεια μοντελοποίησης της διαδικασίας αυτό-οργάνωσης που 

παρατηρείται στον εγκέφαλο. Είναι γνωστό είτε ως αυτοοργανωμένος 

χάρτης (SOM) είτε ως δίκτυο Kohonen. Τα χαρακτηριστικά του δικτύου 

αυτού είναι ότι μπορεί να ταξινομεί διανύσματα με τη βοήθεια ενός 

αλγορίθμου χωρίς επίβλεψη. Οργανώνει τα βάρη του με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει όποια κανονικότητα υπάρχει στα 

διανύσματα εισόδου.  

Περιλαμβάνει δύο επίπεδα, το επίπεδο εισόδου και το επίπεδο με τους 

ανταγωνιστικούς νευρώνες, που είναι οργανωμένοι σε πλέγμα (lattice) 

δύο συνήθως διαστάσεων και η αρχιτεκτονική του παρουσιάζεται στο 

σχήμα 3.1.  

Επομένως ένας SOM μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δίχτυ το οποίο 

απλώνεται στον χώρο των δεδομένων. Καθένας από τους 

ανταγωνιστικούς νευρώνες χαρακτηρίζεται από ένα διάνυσμα βαρών 

i i1 idw =(w ,...,w ) . Όταν εφαρμόζεται μια είσοδος 1 dx=(x ,...,x )  οι νευρώνες 

του πλέγματος ανταγωνίζονται και καθορίζεται ο νικητής νευρώνας k του 

οποίου το διάνυσμα kw  εμφανίζει τη μέγιστη ομοιότητα με το x . Το 

SOM επομένως υλοποιεί μια απεικόνιση της εισόδου x διάστασης d στις 

συντεταγμένες του πλέγματος k k1 k2r =(z ,z )
 [Λύκας Α., 2011]. 

Ο αλγόριθμος SOM μετακινεί τα διανύσματα βαρών ώστε να 

καλύπτει όλο το χώρο δεδομένων και ο χάρτης να είναι οργανωμένος, 

υπό την έννοια ότι γειτονικοί νευρώνες στο πλέγμα καταλήγουν να έχουν 

παραπλήσια διανύσματα βαρών [Χαντζή Χ., 2011]. 
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Σχήμα 3.1 Αρχιτεκτονική δικτύου SOM με είσοδο τριών διαστάσεων και 

έξοδο 4*4   

[Πηγή : Σταθοπούλου Δ.,2010] 

Ο αλγόριθμος υλοποιείται ουσιαστικά αφού πραγματοποιηθούν τρείς 

φάσεις : του ανταγωνισμού (competition), της συνεργασίας (cooperation) 

και της προσαρμογής των συναπτικών βαρών (synaptic adaption).  

Στο στάδιο του ανταγωνισμού για κάθε πρότυπο-διάνυσμα εισόδου οι 

νευρώνες του δικτύου υπολογίζουν τις αντίστοιχες τιμές της συνάρτησης 

ανταγωνισμού των νευρώνων. «Νικητής» του ανταγωνισμού 

αναδεικνύεται ο νευρώνας με την μεγαλύτερη τιμή.  

Στην συνέχεια ακολουθεί το στάδιο της συνεργασίας κατά τη διάρκεια 

του οποίου ο «νικητής» νευρώνας k  καθορίζει τη χωρική θέση μιας 

τοπολογικής γειτονίας δεδομένων, θέτοντας έτσι τη βάση για την 

συνεργασία τέτοιων γειτονικών νευρώνων. Συγκεκριμένα ο «νικητής» 

νευρώνας προσδιορίζει το κέντρο της γειτονίας των νευρώνων του 

πλέγματος που θα συνεργαστούν τείνοντας να επηρεάσει περισσότερο 

τους άμεσα με αυτόν συνδεδεμένους και λιγότερο τους πιο 

απομακρυσμένους από αυτόν. 

 Προσδιορίζεται η τοπολογική γειτονία kjh
 
όπου j συμβολίζεται ένας 

νευρώνας της γειτονίας του «νικητή». Επομένως η τοπολογική γειτονία 

προσδιορίζεται από την σχέση (3.42): 

2
kj

2

d
(- )

2 σ
kjh =e 

 
(3.42) 
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Όπου  σ(t)  είναι το ενεργό πλάτος (effective width), το οποίο 

καθορίζει το βαθμό που οι νευρώνες στην γειτονιά του «νικητή» 

συμμετέχουν στην διαδικασία εκπαίδευσης. Η παράμετρος αυτή 

μειώνεται σε κάθε πέρασμα εποχής t με εκθετικό ρυθμό σύμφωνα με την 

παρακάτω σχέση : 

1

t
-
τ

0σ(t) σ e   (3.43) 

όπου 0σ  είναι η αρχική τιμή του ενεργού πλάτους και 1τ  μια σταθερά 

που επιλέγεται από τον σχεδιαστή του δικτύου.  

Η τελευταία φάση είναι η φάση της προσαρμογής των συναπτικών 

βαρών κατά την οποία οι νευρώνες που ανήκουν στην νικητήρια γειτονία 

προσαρμόζουν τις τιμές των συναπτικών τους βαρών, ώστε να ενισχυθεί 

η απόκριση του «νικητή» νευρώνα σε μια επόμενη εφαρμογή παρόμοιου 

προτύπου [Τσεκούρας Γ.,2004]. 

Η ποσότητα μεταβολής των συναπτικών βαρών δίνεται από την σχέση : 

k kj jΔw =η h (x-w )   (3.44) 

Με k τον νικητή νευρώνα και j κάποιον στην γειτονιά του. 

Επομένως από  ένα συγκεκριμένο διάνυσμα συναπτικού βάρους jw (v)  

την χρονική στιγμή ν μπορεί να βρεθεί το αντίστοιχο την χρονική στιγμή 

ν+1 με χρήση της σχέσης (3.45) : 

j j kj jw (ν+1)=w (ν)+η(ν) h (ν) (x(ν)-w (ν))   (3.45) 

Από αυτή τη σχέση φαίνεται πως και ο ρυθμός μάθησης εξαρτάται 

από τον χρόνο και συγκεκριμένα φθίνει εκθετικά με την αύξηση του 

σύμφωνα με τον τύπο : 

2

ν
-
τ

0η(ν)=η e  
(3.46) 

Με 2τ
 μια σταθερά που επιλέγεται από τον σχεδιαστή του δικτύου 

[Haykin S., 2009]. 

Ο αλγόριθμος αποτελείται συνεπώς από τα εξής βήματα : 
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Βήμα 1ο : Κανονικοποίηση τιμών και αρχικοποίηση  
Κανονικοποίηση των τιμών των προτύπων-διανυσμάτων εισόδου 

1 2 dx(ν)=[x (ν),x (ν),..,x (ν)]  που ανήκουν στο σύνολο εκπαίδευσης T

       x(1) , x(2) ,..., x(ν) ,..., x(Ν) .  

Βήμα 2ο : Καθορισμός της μορφής του πλέγματος και του αριθμού 
των Μ κέντρων –ανταγωνιστικών νευρώνων 
Το  διάνυσμα βαρών ενός νευρώνα j  

είναι j j1 j1 jdw =(w ,w ,...,w )
 

Κάθε νευρώνας τοποθετείται σε ένα πλέγμα κ-διαστάσεων προσδιορίζοντας 
ουσιαστικά το πλήθος Μ των νευρώνων.  
Η αρχικοποίηση πραγματοποιείται με τυχαία τοποθέτηση ορισμένων 
διανυσμάτων στους νευρώνες. 

Βήμα 3ο :Αρχικοποίηση μετρητή εποχών 
Αρχικοποιείται ο μετρητής εποχών t=0. 

Βήμα 4ο : Αρχικοποίηση και Παρουσίαση προτύπων  
Παρουσιάζεται ένα πρότυπο-διάνυσμα εισόδου ν  στο δίκτυο . 
Αρχικοποιείται ο μετρητής επανάληψης , ο ρυθμός μάθησης η  και  η παράμετρος 
σ. 

Βήμα 5ο: «Νικητής» νευρώνας 
Εύρεση του «νικητή» νευρώνα k  με χρήση της ελάχιστης ευκλείδειας 
απόστασης. 

Βήμα 6ο: Ενημέρωση των βαρών όλων των νευρώνων στην γειτονιά 
του νικητή νευρών 
Χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι 

k j

2

r -r
(- )

2 σ (ν)

kjh (ν)=e 
 

j j kj jw (ν+1)=w (ν)+η(ν) h (ν) (x(ν)-w (ν))   
 

Βήμα 7ο: Αύξηση μετρητή επανάληψης 
Αύξηση του μετρητή επανάληψης ν=ν 1 και επιστροφή στο 4ο βήμα.  

 
Βήμα 8ο: Μείωση ρυθμού μάθησης 
Σταδιακή μείωση του ρυθμού μάθησης η(t).  
 

Βήμα 9ο: Μείωση παραμέτρου σ 
Σταδιακή μείωση της παραμέτρου σ(t).  
 

Βήμα 10ο: Συνέχιση 
Έλεγχος τερματισμού. Αν όχι t=t+1 και επιστροφή στο 4ο βήμα.  

Πίνακας 3.5 Αλγόριθμος αυτοοργανωμένου χάρτη 
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3.4 Βήματα Σχεδίασης ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου 

Τα ΤΝΔ θεωρούνται τεχνολογία μαύρου κουτιού καθώς δεν είναι 

σαφώς ορισμένη η εσωτερική τους λειτουργία, αφού πληροφορίες 

σχετικά με το πώς μεταβάλλονται οι τιμές των βαρών, ποιοι νευρώνες 

είναι ανενεργοί πως επηρεάζονται οι συναρτήσεις μεταφοράς, ή πως το 

διάνυσμα εξόδου τροποποιεί τον αριθμό των κρυφών επιπέδων κ.τ.λ. 

είναι παντελώς άγνωστες.  

Επομένως οποιαδήποτε αλλαγή της αρχιτεκτονικής δομής του δικτύου 

πραγματοποιείται τυχαία με τη μέθοδο «δοκιμής και ελέχγου» (try and 

test) ή με την βοήθεια εμπειρικών κανόνων που δεν έχουν όμως καθολική 

εφαρμογή [Κουτσόπουλος Κ.,2006]. 

Ορισμένες από τις τυπικές αλλαγές που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια σχεδίασης ενός ΤΝΔ είναι οι 

ακόλουθες : 

 Μείωση του αριθμού των νευρώνων ή αύξησή τους, ανάλογα 

με την αρχιτεκτονική του δικτύου. 

 Διαφοροποίηση της κανονικοποίησης των δεδομένων εισόδου. 

Για παράδειγμα, η κανονικοποίηση στο διάστημα [0.1 έως 0.9] 

ίσως είναι καλύτερη από το διάστημα [0 έως 1], εάν 

εφαρμόζεται σιγμοειδής συνάρτηση. 

 Αύξηση του αριθμού των κρυφών επιπέδων  

 Μείωση του αριθμού των μεταβλητών, αφού λιγότερες 

μεταβλητές πιθανότατα είναι πιο αποδεκτές στο δίκτυο. 

Συνήθως μεγάλο πλήθος μεταβλητών δεν εγγυάται βέλτιστο 

αποτέλεσμα. Γενικά, η σωστή επιλογή του αριθμού των 

μεταβλητών επηρεάζει άμεσα την αξιοπιστία του ΤΝΔ. 

 Κωδικοποίηση των μεταβλητών 

 Επέκταση της διαδικασίας εκπαίδευσης. Ενδέχεται το ΤΝΔ να 

έχει «κολλήσει» σε μια συγκεκριμένη ομάδα βαρών, οπότε να 

απαιτείται μια καινούργια σειρά τυχαίων βαρών 

[Κουτσόπουλος Κ.,2006]. 

Επομένως συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω μπορούν να 

διατυπωθούν 8 βήματα σχεδίασης ενός ΤΝΔ, όπως έχουν προταθεί από 

τους Deboeck [Deboeck G.J., 1994], Masters [Masters T., 1993], Blum 

[Blum A., 1992], Nelson και Illingworth και τα οποία παρουσιάζονται 

στον συνοπτικά στον πίνακα 3.6. 
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Πίνακας 3.6 Βήματα σχεδίασης ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου 

Βήμα 1
ο
 : Επιλογή των μεταβλητών 

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για τον σωστό σχεδιασμό ενός 

ΤΝΔ αποτελεί η κατανόηση του προβλήματος και ο σαφής 

προσδιορισμός των μεταβλητών οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την 

επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.  Το ενδιαφέρον σε αυτή την 

φάση επικεντρώνεται στους διάφορους δείκτες που μπορούν να 

προκύψουν από τα αρχικά δεδομένα. Αυτοί είναι και  οι δείκτες που θα 

διαμορφώσουν τις πραγματικές εισόδους του ΤΝΔ.  

Βήμα 1ο : Επιλογή των μεταβλητών (Variable selection) 

Βήμα 2ο : Συλλογή δεδομένων (Data collection) 

Βήμα 3ο : Προεπεξεργασία δεδομένων (Data preprocessing) 

Βήμα 4ο :  Σύνολα εκπαίδευσης   

δοκιμής και αξιολόγησης 

 (Training, testing and validation sets) 

•τον αριθμό των κρυφών επιπέδων (number of hidden layer) 

•τον αριθμό ων κρυφών νευρώνων (number of hidden neurons) 

• τον αριθμό των νευρώνων εξόδου (number of output neurons) 

•την συνάρτηση μεταφοράς (transfer function) 

Βήμα 5ο : Παραδείγματα ΤΝΔ  ανάλογα με  

(Neural network paradigms )  

Βήμα 6ο : Κριτήρια αξιολόγησης (Evaluation criteria) 

 

Βήμα 7ο :Εκπαίδευση του ΤΝΔ (Neural network training) 

Βήμα 8ο : Υλοποίηση (Implementation ) 
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Η συχνότητα των δεδομένων εξαρτάται από τους αντικειμενικούς 

στόχους του ερευνητή. Υπάρχουν για παράδειγμα τα ημερήσια, τα 

εβδομαδιαία, τα μηνιαία, τα τριμηνιαία και τα ετήσια δεδομένα. Κάποιος 

που θέλει βραχυπρόθεσμες προβλέψεις θα χρησιμοποιούσε σίγουρα 

ημερήσια ή εβδομαδιαία δεδομένα. Αντιθέτως ο ερευνητής με 

μεγαλύτερο ορίζοντα πρόβλεψης θα προτιμούσε μηνιαία, τριμηνιαία 

ακόμα και ετήσια δεδομένα για την παραγωγή των απαιτούμενων 

προβλέψεων [Kaastra I. and Boyd M., 1996]. 

Βήμα 2
ο
 : Συλλογή δεδομένων 

Αρχικά  συγκεντρώνονται  όσα  στοιχεία  κρίνονται  ότι  είναι  

απαραίτητα  για το  πρόβλημα  που  μελετάται. Ανάλογα  με την  μορφή  

του  δικτύου  καθορίζεται  και η  ποσότητα  των  δεδομένων. Γενικά  για  

να  λειτουργήσει  ένα  δίκτυο ικανοποιητικά  χρειάζεται  αρκετό  όγκο  

δεδομένων. Αυτό  δεν  σημαίνει  όμως ότι  όσο περισσότερα δεδομένα  

διατίθενται   στο  δίκτυο τόσο  καλύτερα,  γιατί  μπορεί  να  αποβεί  

χρονοβόρο  και  δαπανηρό. 

Βήμα 3
ο
 : Προ επεξεργασία δεδομένων 

Η προ επεξεργασία δεδομένων αναφέρεται στην ανάλυση και τον 

μετασχηματισμό των μεταβλητών εισόδου και εξόδου με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του θορύβου, την αναγνώριση και ανάδειξη σημαντικών 

σχέσεων, την ανίχνευση των τάσεων και την εξομάλυνση της διανομής 

της μεταβλητής για να βοηθήσει στην ουσία του ΤΝΔ. Από τη στιγμή 

που τα ΤΝΔ μιμούνται πρότυπα, η παρουσίαση των δεδομένων αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα στην σχεδίαση ενός επιτυχημένου ΤΝΔ [Kaastra I. 

and Boyd M., 1996].  

Βήμα 4
ο
 : Σύνολα εκπαίδευσης, δοκιμής και αξιολόγησης 

Η κοινή πρακτική είναι να διαιρούνται τα δεδομένα κάθε χρονοσειράς 

στα τρία αυτά σύνολα. Το σύνολο εκπαίδευσης (training set)  είναι το 

μεγαλύτερο σύνολο και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του ΤΝΔ και 

αποτελείται από το 60-80% του συνόλου των δεδομένων. Το σύνολο 

δοκιμής (test set) που κυμαίνεται μεταξύ 10-30 %, χρησιμοποιείται για 

να αξιολογήσει τη δυνατότητα γενίκευσης ενός υποθετικά 

εκπαιδευόμενου δικτύου. Ο ερευνητής θα επιλέξει το δίκτυο που 

αποδίδει καλύτερα σε αυτό το σύνολο.  

Ένας τελικός έλεγχος στην απόδοση του εκπαιδευόμενου δικτύου 

γίνεται χρησιμοποιώντας το σύνολο αξιολόγησης (validation set) που 

είναι συνήθως το 10% το οποίο πρέπει να αποτελείται από τις πιο 
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πρόσφατες παρατηρήσεις. Το test set μπορεί είτε να επιλεγεί τυχαία από 

το σύνολο εκπαίδευσης είτε να αποτελείται από ένα σύνολο 

παρατηρήσεων αμέσως μετά το σύνολο εκπαίδευσης [Kaastra I. and 

Boyd M., 1996]. 

Βήμα 5
ο
 : Παραδείγματα ΤΝΔ 

Υπάρχει άπειρος αριθμός τρόπων να κατασκευαστεί ένα νευρωνικό 

δίκτυο. Η αρχιτεκτονική του δικτύου, οι ιδιότητες κάθε μεμονωμένου 

νευρώνα, η λειτουργία μεταφοράς του και το πώς οι είσοδοι 

συνδυάζονται καθορίζουν το  είδος του ΤΝΔ. Η αρχιτεκτονική του 

καθορίζει την δομή του, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 

νευρώνων σε κάθε επίπεδο και του αριθμού και του τύπου των 

διασυνδέσεων [Kaastra I. and Boyd M., 1996]. 

 Αριθμός κρυφών επιπέδων  

Ένα ΤΝΔ με ένα κρυφό επίπεδο και με ικανοποιητικό αριθμό κρυφών 

νευρώνων είναι σε θέση να προσεγγίζει οποιαδήποτε λειτουργία. Στην 

πράξη, τα ΤΝΔ με ένα και περιστασιακά δύο κρυφά επίπεδα 

χρησιμοποιούνται ευρέως καθώς αποδίδουν πολύ καλά. Η αύξηση του 

αριθμού των κρυφών επιπέδων αυξάνει τον χρόνο υπολογισμού και τον 

κίνδυνο over fitting που οδηγεί σε λάθος προβλέψεις. Το over fitting 

εμφανίζεται όταν ένα μοντέλο πρόβλεψης έχει πολύ λίγους βαθμούς 

ελευθερίας, δηλαδή όταν έχει σχετικά λίγες παρατηρήσεις σε σχέση με 

τις παραμέτρους του.  

 Αριθμός κρυφών νευρώνων  

Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος για την επιλογή του 

βέλτιστου αριθμού των κρυφών νευρώνων ενός δικτύου αλλά διάφοροι 

εμπειρικοί τρόποι. Ένας από αυτούς είναι ο κανόνας της γεωμετρικής 

πυραμίδας που προτάθηκε από τον Masters. Σύμφωνα με αυτόν για ένα 

δίκτυο τριών επιπέδων με n νευρώνες εισόδου και m νευρώνες εξόδου θα 

έχει n m  κρυφούς νευρώνες.  

Ένας άλλος τρόπος που προτάθηκε από τους Baily και Thompson 

είναι ο αριθμός των κρυφών νευρώνων σε ένα ΤΝΔ τριών στρωμάτων να 

είναι το 75% του αριθμού των νευρώνων εισόδου. Αντίστοιχα ο Katz 

προτείνει ότι ένας βέλτιστος αριθμός κρυφών νευρώνων θα βρεθεί 

μεταξύ του ½ έως 3 φορές του αριθμού των νευρώνων εισόδου. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κανόνες που υπολογίζουν τον αριθμό 

κρυφών νευρώνων ως πολλαπλάσιο του αριθμού των νευρώνων εισόδου, 
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υποθέτουν ότι το training set είναι τουλάχιστον δυο φορές μεγαλύτερο 

από τον αριθμό των βαρών.  

Η επιλογή του σωστού αριθμού κρυφών νευρώνων γίνεται με τρεις 

μεθόδους την σταθερή (fixed), την εποικοδομητική (constructive) και την 

καταστρεπτική (destructive). Στην πρώτη, μια ομάδα ΤΝΔ με 

διαφορετικούς αριθμούς κρυφών νευρώνων εκπαιδεύεται και καθεμία 

αξιολογείται από το test set, χρησιμοποιώντας έναν λογικό αριθμό τυχαία 

επιλεγμένων αρχικών βαρών. Αυτή η προσέγγιση αν και χρονοβόρα 

λειτουργεί καλύτερα.  

Οι άλλες δύο προσεγγίσεις περιλαμβάνουν αλλαγή του αριθμού των 

κρυφών νευρώνων κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης παρά την 

δημιουργία χωριστών δικτύων, καθένα με διαφορετικό αριθμό κρυφών 

νευρώνων. Η constructive περιλαμβάνει την προσθήκη κρυφών 

νευρώνων έως ότου αρχίσει η χειροτέρευση του δικτύου. Η destructive 

είναι παρόμοια, εκτός από το ότι οι κρυφοί νευρώνες αφαιρούνται κατά 

την διάρκεια της εκπαίδευσης [Kaastra I. and Boyd M., 1996].  

 Συναρτήσεις μεταφοράς 

Η πλειοψηφία των περισσότερων μοντέλων χρησιμοποιούν την 

σιγμοειδή συνάρτηση ως συνάρτηση μεταφοράς ή ενεργοποίησης. Ο 

σκοπός της συνάρτησης αυτής είναι να μη φτάσουν οι έξοδοι σε πολύ 

μεγάλες τιμές, κάτι που μπορεί να παραλύσει τα νευρωνικά δίκτυα και με 

αυτόν τον τρόπο να εμποδίσει την διαδικασία εκπαίδευσης.  

Βήμα 6
ο
 : Κριτήρια αξιολόγησης 

Η πιο συνήθης συνάρτηση σφάλματος που χρησιμοποιείται στα ΤΝΔ 

είναι το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων (squared error). 

Άλλες λειτουργίες σφάλματος που προσφέρονται από τους προμηθευτές 

λογισμικού περιλαμβάνουν τις ελάχιστες απόλυτες αποκλίσεις και τις 

διαφορές ποσοστών [Kaastra I. and Boyd M., 1996]. 

Βήμα 7
ο
 : Εκπαίδευση ενός ΤΝΔ  

Η εκπαίδευση ενός ΤΝΔ πρέπει να περιλαμβάνει την επαναληπτική 

παρουσίαση του με παραδείγματα ήδη γνωστών αποκρίσεων. Ο στόχος 

της εκπαίδευσης είναι να βρεθεί το σύνολο των βαρών των νευρώνων 

που καθορίζουν το συνολικό ελάχιστο της συνάρτησης σφάλματος. 

Υπάρχουν δυο απόψεις σχετικά με το σημείο στο οποίο η εκπαίδευση 

πρέπει να σταματήσει. Η πρώτη τονίζει τον κίνδυνο παγίδευσης σε ένα 
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τοπικό ελάχιστο και την δυσκολία του να φτάσει σε ένα ολικό ελάχιστο. 

Ο ερευνητής πρέπει μόνο να σταματήσει όταν δεν υπάρχει πια καμία 

βελτίωση στην συνάρτηση σφάλματος βασισμένη σε ένα λογικό αριθμό 

τυχαία επιλεγμένων αρχικών βαρών. Το σημείο στο οποίο το δίκτυο δεν 

βελτιώνεται καλείται σύγκλιση. Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει μια σειρά 

από διακοπές train-test. Η εκπαίδευση σταματά μετά από έναν 

προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων, εκτιμάται η δυνατότητα του 

δικτύου να γενικεύσει το σύνολο δοκιμής και η εκπαίδευση συνεχίζεται.  

Βήμα 7
ο
 : Υλοποίηση  

Η υλοποίηση είναι το τελευταίο βήμα, αλλά στην πραγματικότητα 

απαιτεί μια προσεκτική εκτίμηση πριν την συλλογή δεδομένων. Η 

διαθεσιμότητα των δεδομένων, τα κριτήρια αξιολόγησης και οι χρόνοι 

εκπαίδευσης διαμορφώνονται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο το 

ΤΝΔ θα εφαρμοστεί. Οι περισσότεροι προμηθευτές λογισμικού 

νευρωνικών δικτύων παρέχουν τα μέσα με τα οποία τα εκπαιδευόμενα 

δίκτυα μπορούν να εφαρμοστούν είτε στο ίδιο το πρόγραμμα νευρωνικού 

δικτύου είτε ως εκτελέσιμο αρχείο[Kaastra I. and Boyd M., 1996] .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ 

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά δίκτυα σχεδιάστηκαν για να επιλύουν 

διάφορα είδη προβλημάτων, χωρίς όμως να ορίζουν τον ακριβή τρόπο 

επίλυσης τους, αλλά επιτρέποντας στους αλγορίθμους που 

χρησιμοποιούνται να αναζητούν την λύση μόνοι τους. Για αυτό τον λόγο 

παρόλο που ξεκίνησε η χρήση τους στον τομέα της νευροεπιστήμης με 

κύριο στόχο την μελέτη της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, 

σήμερα χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιστημονικές περιοχές όπως η 

οικονομία, η άμυνα, η μετεωρολογία κ.ά. Αυτό είχε ως φυσικό 

επακόλουθο την χρήση των ΤΝΔ στην επιστήμη των Μηχανικών 

γενικότερα, αλλά και της Γεωδαισίας ειδικότερα.  

Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως τα Τεχνητά 

Νευρωνικά Δίκτυα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την λύση 

όλων των πιθανών προβλημάτων και κυρίως δεν μπορεί να θεωρηθεί πως 

αντικαθιστούν όλες τις γνωστές τεχνικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

στις οποίες έγινε η χρήση τους εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα τους 

ως ένας εναλλακτικός τρόπος λύσης τους προβλήματος.  

Στην συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση  ορισμένων χαρακτηριστικών 

εφαρμογών της χρήσης των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στο 

γενικότερο αντικείμενο της επιστήμης της Γεωδαισίας.  

 

 

4.2 Τοπική χαρτογράφηση γεωειδούς 

Μία από τις σημαντικότερες σχέσεις της γεωδαισίας είναι αυτή που 

συνδέει τις τρείς επιφάνειες αναφοράς δηλαδή το γεωειδές, το 

ελλειψοειδές εκ περιστροφής και την φυσική γήινη επιφάνεια.  

h-H=N  (4.1) 

Γνωρίζοντας επομένως την τιμή της αποχής του γεωειδούς (Ν) για 

κάποιο σημείο γίνεται εφικτός ο υπολογισμός του ορθομετρικού 

υψομέτρου του σημείου εάν προηγουμένως έχει προσδιορισθεί το 

γεωμετρικό του υψόμετρο. Το γεγονός αυτό διευκολύνει πολλές  
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τοπογραφικές εργασίες στις οποίες ήταν αναγκαία η γνώση του 

ορθομετρικού υψομέτρου, αντικαθιστώντας την πλέον με τη μέτρηση 

γεωμετρικών υψομέτρων χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο σύστημα 

γεωδαιτικού εντοπισμού GPS. Εύκολα συμπεραίνεται ότι η γνώση της 

αποχής του γεωειδούς με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια καθορίζει 

τη δυνατότητα τέτοιου είδους μετατροπών. 

Η τιμή της αποχής του γεωειδούς μπορεί να βρεθεί είτε 

χρησιμοποιώντας κάποιο παγκόσμιο μοντέλο γεωειδούς όπως το EGM96 

και το EGM08 ή χρησιμοποιώντας κάποιο τοπικό μοντέλο γεωειδούς το 

οποίο έχει παραχθεί με κάποια μέθοδο παρεμβολής έχοντας ως δεδομένα 

παρατήρησης μετρήσεις GPS και χωροστάθμησης σε σημεία στην 

περιοχή μελέτης. Ωστόσο ο προσδιορισμός του τοπικού αυτού μοντέλου 

γεωειδούς και επομένως η χαρτογράφηση του μπορεί να γίνει πλέον με 

την χρήση των ΤΝΔ. Τα τελευταία χρόνια  έχουν πραγματοποιηθεί 

πολλές μελέτες των οποίων αντικείμενο αποτελεί η μοντελοποίηση του 

γεωειδούς με την χρήση ενός ΤΝΔ.  

Στην συνέχεια θα παρατεθούν δύο χαρακτηριστικές μελέτες στις 

οποίες έγινε η χρήση των Τεχνητών Δικτύων για τον προσδιορισμό ενός 

τοπικού γεωειδούς. 

Πρώτη εφαρμογή 

Η πρώτη μελέτη [Veronez M. R. et al., 2011] αναλύει τον τρόπο 

χρήσης ενός ANN για τον εναλλακτικό προσδιορισμό ενός τοπικού 

γεωειδούς στην πολιτεία του Sao Paulo στην Βραζιλία. Η αποδοτικότητα 

του μοντέλου που δημιουργήθηκε ελέγχθηκε σε 157 σημεία με γνωστά 

υψόμετρα γεωειδούς ομοιόμορφα κατανεμημένα στην περιοχή μελέτης. 

Τα υψόμετρα των 157 αυτών σημείων αναφοράς ήταν γνωστά καθώς 

βρίσκονταν στην βάση δεδομένων της χαρτογραφικής και στατιστικής 

υπηρεσίας της Βραζιλίας, με ακρίβεια ±10cm. Εκτός από την 

αποδοτικότητα του ANN, τα αποτελέσματα του συγκρίθηκαν επίσης με 

εκείνα που δίνει το Brazilian Geoid Model (MAPGEO2004).  

Το ΤΝΔ που τελικά επιλέγηκε είχε ένα μέσο σφάλμα (standard 

deviation) ±24cm στον προσδιορισμό της τιμής ενός υψομέτρου του 

γεωειδούς (Ν), το οποίο υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τα 157 γνωστά 

σημεία, και  παρείχε υψόμετρα γεωειδούς βελτιωμένα 2.7 φορές 

περισσότερο σε σχέση με εκείνα του MAPGEO2004.  

Πιο αναλυτικά στην συγκεκριμένη εφαρμογή υπήρχαν δύο είσοδοι και 

μια έξοδος στο ΤΝΔ. Προφανώς η έξοδος ήταν η αποχή του γεωειδούς 
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(υψόμετρο του γεωειδούς, N) ενώ οι δύο είσοδοι ήταν το γεωγραφικό 

μήκος και πλάτος του εκάστοτε σημείου. Για την εκπαίδευση του 

χρησιμοποιηθήκαν 2035 σημεία, η αποχή του γεωειδούς (δηλαδή η 

έξοδος) των οποίων βρέθηκε και θεωρήθηκε γνωστή από το παγκόσμιο 

μοντέλο γεωειδούς EGM08. Η διαδικασία της εκπαίδευσης του 

πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον matlab 7.0.1 με χρήση του «Neural 

Network Toolbox».  

Για την επιλογή του καταλληλότερου ΤΝΔ έγιναν συνολικά 350 

δοκιμές εκπαίδευσης και αξιολόγησης αλλάζοντας κάθε φορά τον αριθμό 

των κρυφών επιπέδων, τον αριθμό των νευρώνων ανά επίπεδο, την 

μέθοδο εκμάθησης, την συνάρτηση ενεργοποίησης και τον αριθμό των 

κύκλων. Τελικά επιλέχθηκε το ΤΝΔ να αποτελείται από δύο κρυφά 

επίπεδα (σχήμα 4.1), το πρώτο με πέντε νευρώνες και το δεύτερο με 

τέσσερεις, ως συνάρτηση ενεργοποίησης η σιγμοειδής και ως μέθοδος 

εκπαίδευσης ο αλγόριθμος Levenberg-Maquart, ο οποίος είναι μια 

παραλλαγή του αλγόριθμου της οπισθοδιάδοσης.  

Σημείωση : η σιγμοειδής συνάρτηση χρησιμοποιήθηκε καθώς 

συνήθως συνδέεται με την μέθοδο εκμάθησης της οπισθοδιάδοσης όπως 

επίσης και καθώς έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εργασίες 

μοντελοποίησης του γεωειδούς.  

 

 

Σχήμα 4.1 Σχηματική απεικόνιση ενός ΤΝΔ από εφαρμογή μοντελοποίησης 

γεωειδούς 

 [Πηγή : Veronez M. R. et al., 2011] 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  

 ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

91 | Σ ε λ ί δ α  
 

Επόμενο βήμα αποτέλεσε η εκτέλεση μιας γραμμικής παλινδρόμησης 

για να ελεγθεί εάν το ΤΝΔ είχε καλή απόδοση κατά το στάδιο της 

εκπαίδευση με αποτέλεσμα να είχε και καλή ικανότητα εκτίμησης της 

αποχής του γεωειδούς στο στάδιο της αξιολόγησης. Αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιείται συχνά σε εργασίες με τα ΤΝΔ για να ελεγχθεί εάν 

κατέστει δυνατόν να «μάθει» με τα δεδομένα που του παρέχονται στο 

στάδιο της αξιολόγησης. Η εξίσωση η οποία χρησιμοποιήθηκε για την 

γραμμική αυτή παλινδρόμηση ήταν της μορφής : 

y=a+bx (4.2) 

Όπου y είναι τα υψόμετρα του γεωειδούς τα οποία υπολογίζονταν από 

το ΤΝΔ και x τα αντίστοιχα γνωστά υψόμετρα του γεωειδούς των 157 

σταθερών σημείων που χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση. 

 Εκτός από την εξίσωση της γραμμικής παλινδρόμησης υπολογίστηκε 

και ο συντελεστής συσχέτισης (R
2
) και το άθροισμα των τετραγώνων των 

διαφορών (SQR) των γνωστών υψομέτρων του γεωειδούς με τα 

αντίστοιχα που προήρθαν από το ΤΝΔ. Όσο πιο κοντά στην μονάδα είναι 

ο συντελεστής συσχέτισης τόσο καλύτερη είναι η ικανότητα του δικτύου 

στην εκτίμηση των υψομέτρων του γεωειδούς. Τα αποτελέσματα της 

παλινδρόμησης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.1). 

 

Εξίσωση R
2
 SQR 

y=1.061x+0.2545 0.9865 18.86 

Πίνακας 4.1 Αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ γνωστών 

υψομέτρων γεωειδούς και αυτών που εκτιμήθηκαν από το ΤΝΔ για τα 157 

σημεία αναφοράς από εφαρμογή μοντελοποίησης γεωειδούς  

[Πηγή : Veronez M. R.  et al., 2011] 

Ύστερα από την εκτέλεση της γραμμικής αυτής παλινδρόμησης οι 

συγγραφείς της έρευνας σχημάτισαν ένα διάγραμμα στο οποίο 

εμφανίζονταν οι διαφορές μεταξύ του γνωστού υψομέτρου του γεωειδούς 

και εκείνου που εκτιμήθηκε από το ΤΝΔ για τα 157 γνωστά σημεία 

(διάγραμμα 4.1). 

Από το διάγραμμα αυτό παρατηρήθηκε πως η κατανομή των 

διαφορών ήταν πάνω κάτω ομοιογενής στις θετικές και στις αρνητικές 

τιμές. Πραγματοποιήθηκε ωστόσο και μια ανάλυση της τάσης με χρήση 
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του τεστ  «t-Student», επιβεβαιώνοντας πως για επίπεδο εμπιστοσύνης 

10% το νευρωνικό μοντέλο δεν παρουσίασε κάποια τάση στις διαφορές.  

Στην συνέχεια, όπως ήδη έχει αναφερθεί, πραγματοποιήθηκε μια 

σύγκριση με τα αποτελέσματα της αποχής του γεωειδούς που δίνει το 

MAPGEO2004. Η σύγκριση αυτή πραγματοποιήθηκε έμμεσα αφού 

προηγουμένως έγινε η γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ των υψομέτρων 

γεωειδούς των γνωστών 157 σταθερών σημείων και των αντίστοιχων που 

υπολογίζονται από το MAPGEO2004 – με τον ίδιο τρόπο που έγινε 

μεταξύ των γνωστών υψομέτρων γεωειδούς και εκείνων που 

εκτιμήθηκαν από το ΤΝΔ. Ο συντελεστής συσχέτισης αυτής της 

παλινδρόμησης (R
2
) βρέθηκε 0.9607 δηλαδή μικρότερος από εκείνον της 

γραμμικής παλινδρόμησης με χρήση των αποτελεσμάτων του ΤΝΔ όπως 

επίσης και το άθροισμα των τετραγώνων των  διαφορών (SQR) βρέθηκε 

92.39 δηλαδή πολύ μεγαλύτερο. Τα δύο αυτά στοιχεία δείχνουν πως το 

ΤΝΔ είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το MAPGEO2004. 

 

 

Διάγραμμα 4.1 Διαφορές (discrepancies) μεταξύ του γνωστού υψομέτρου 

του γεωειδούς και εκείνου που εκτιμήθηκε από το ΤΝΔ για τα 157 γνωστά 

σημεία από εφαρμογή μοντελοποίησης γεωειδούς 

[Πηγή : Veronez M. R. et al., 2011] 
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Δεύτερη εφαρμογή 

Στην δεύτερη εφαρμογή [Gullu M. et.al., 2011] που παρατίθεται 

γίνεται μια συγκριτική μελέτη για την μοντελοποίηση ενός τοπικού 

γεωειδούς. Χρησιμοποιούνται κλασσικές μέθοδοι παρεμβολής όπως οι 

μέθοδοι KRIG, polynomial, INDW, MSHP και αντιπαρατίθεται με την 

χρήση ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου.  

Η περιοχή μελέτης είναι το Afyonkarahisar στην Τουρκία και για την 

εκπόνηση της μελέτης αξιοποιήθηκαν 38 σημεία ομοιόμορφα 

κατανεμημένα στην περιοχή. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των 

σημείων αυτών υπολογίστηκαν με χρήση του συστήματος GPS με την 

μέθοδο του στατικού εντοπισμού χρησιμοποιώντας 4 σημεία του TNFGN 

που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή μελέτης. Από αυτά τα 38 σημεία τα 

14 (reference points) έλαβαν μέρος αξιολόγηση του ANN ενώ τα 

υπόλοιπα 24 στην εκπαίδευση. 

Το Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο το οποίο επιλέχθηκε ήταν ένα δίκτυο 

πολυστρωματικών αισθητήρων (MLP) το οποίο ανήκει στην ευρύτερη 

κατηγορία των δικτύων  πρόσθιας τροφοδότησης (feed-forward network). 

Η μάθηση του δικτύου έγινε  με επιβλεπόμενη μέθοδο μάθησης και 

συγκεκριμένα με τον αλγόριθμο της οπισθοδιάδοσης του σφάλματος 

(Back Propagation algorithm).  

Το ΤΝΔ  αποτελούταν από ένα επίπεδο εισόδου ένα κρυφό επίπεδο με 

20 νευρώνες και ένα επίπεδο εξόδου. Οι είσοδοι του δικτύου ήταν τρεις, 

το γεωγραφικό μήκος, το γεωγραφικό πλάτος και το γεωμετρικό 

υψόμετρο ενώ η έξοδος του μια, η αποχή του γεωειδούς (Ν). Η 

διαδικασία της εκπαίδευσης του ANN πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον 

matlab με χρήση του «Neural Network Toolbox». 

Η αξιολόγηση της μεθόδου εκπαίδευσης βασίστηκε στις διαφορές 

μεταξύ των τιμών της αποχής του γεωειδούς στα γνωστά σημεία και στις 

αντίστοιχες που εκτιμήθηκαν από το ANN χρησιμοποιώντας την εξίσωση 

: 

known estimatedΔ = -N N N  (4.3) 

Όπου knownN
 είναι η γνωστή αποχή του γεωειδούς από την διαφορά 

μετρήσεων GPS και χωροστάθμησης ενώ estimatedN
 η αποχή του γεωειδούς 

που εκτιμήθηκε από το ΤΝΔ. 
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Τέλος υπολογίστηκε η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος  

(RMSE) χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο : 

2

1

1
RMSE= (ΔN)

n

n

i

  (4.4) 

Όπου n ο αριθμός των σημείων. 

Προέκυψε RMSE= ±1.8cm για τα 14 σημεία αναφοράς και RMSE= 

±2cm για τα σημεία ελέγχου. Οι τιμές αυτές ήταν μικρότερες από τις 

αντίστοιχες που βρέθηκαν με χρήση των κλασσικών μεθόδων 

παρεμβολής. 

 

 

4.3 Πρόβλεψη στάθμης της θάλασσας 

Η γνώση της μελλοντικής στάθμης της θάλασσας κοντά στις ακτές 

έχει μεγάλη σημασία για την προστασία των παράκτιων και χαμηλού 

υψομέτρου περιοχών, για την παρακολούθηση και πρόβλεψη των 

αλλαγών στα σύνθετα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς επίσης και για 

τον σχεδιασμό και την κατασκευή παράκτιων και υπεράκτιων δομών. 

Στην γεωδαισία ωστόσο η γνώση της είναι εξίσου σημαντική καθώς τα 

εθνικά υψομετρικά συστήματα είναι συνδεδεμένα με την τοπική μέση 

στάθμη της θάλασσας, η οποία αποκτάται ύστερα από μετρήσεις από 

έναν ή περισσότερους παλιρροιογράφους. Στην συγκεκριμένη 

παράγραφο γίνεται η παρουσίαση μια μελέτης  [Makarynskyy O. et.al., 

2004] σκοπός της οποίας αποτέλεσε ο σχεδιασμός ενός ΤΝΔ για την 

πρόβλεψη της ωριαίας διακύμανσης της στάθμης της θάλασσας για ένα 

χρονικό διάστημα 24 ωρών, όπως επίσης και για ένα 12 ωρών, 5 και 10 

ημερών. Οι μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση και την 

αξιολόγηση του δικτύου προέρχονταν από έναν παλιρροιογράφο στην 

δυτική Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Hillarys Boat Harbour για το 

χρονικό διάστημα  από τον Δεκέμβριο του 1991 μέχρι τον Δεκέμβριο του 

2002. 

Το ΤΝΔ που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα δίκτυο με πρόσθια 

τροφοδότηση (feed-forward network), το οποίο αποτελούταν από ένα 

επίπεδο εισόδου, ένα κρυφό επίπεδο και ένα επίπεδο εξόδου. Για το 

κρυφό επίπεδο χρησιμοποιήθηκε ως συνάρτηση ενεργοποίησης μια 

διαφορίσιμη μη γραμμική σιγμοειδής συνάρτηση ενώ για το επίπεδο 

εξόδου μια γραμμική συνάρτηση. Τέλος χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος 

μάθησης ο αλγόριθμος ανάστροφης μετάδοσης του σφάλματος (back 
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propagation algorithm) και πραγματοποιήθηκαν 200 κύκλοι εκπαίδευσης 

(epoch). 

Πρώτο σκέλος της εφαρμογής αποτέλεσε η εκπαίδευση ενός ΤΝΔ για 

την ημερήσια (24 ώρες) πρόβλεψη της στάθμης της θάλασσας. Επειδή το 

ζητούμενο ήταν προβλέψεις ανά μια ώρα, χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις 

του παλιρροιογράφου ανά μια ώρα επίσης. Όπως ήδη αναφέρθηκε τα 

δεδομένα αναφέρονταν στην περίοδο από τον Δεκέμβριο του 1991 μέχρι 

τον Δεκέμβριο του 2002. Αυτά τα δεδομένα χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες, 

η πρώτη (Δεκέμβριος 1991-Σεπτέμβριος 1995) αποτέλεσε τα δεδομένα 

εκπαίδευσης (training set) του ΤΝΔ πρόβλεψης, η δεύτερη (Σεπτέμβριος 

1995-Μάιος 1999) χρησιμοποιήθηκε για την ανεξάρτητη εκπαίδευση του 

διορθωμένου δικτύου, και η τρίτη (Μάιος 1999-Δεκέμβριος 2002) 

χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση. Οι τρείς αυτές ομάδες δεδομένων 

αποτελούνταν από 32324 μετρήσεις της στάθμης της θάλασσας η 

καθεμία.  

Η επίδοση του δικτύου αξιολογήθηκε με βάση τον συντελεστή 

συσχέτισης R, την ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος RMSE και 

τον δείκτη διασποράς SI τα οποία υπολογίστηκαν από τους παρακάτω 

τύπους : 
N

i i

i=1

N N
2 2

i i

i=1 i=1

(x -x)(y -y)

R=

(x -x) (y -y)



 

 

(4.5) 

N
2

i i

i=1

(y -x )

RMSE=
N



 

(4.6) 

RMSE
SI=

x
 (4.7) 

Όπου ix
 η παρατήρηση του παλιρροιογράφου την χρονική στιγμή i , 

iy
 η εκτίμηση που προέκυψε από το ΤΝΔ την ίδια χρονική στιγμή, N ο 

συνολικός αριθμός των χρονικών στιγμών, x   η μέση τιμή των 

παρατηρήσεων και y   η μέση τιμή των αντίστοιχων εκτιμήσεων.  

Για την επιλογή της αρχιτεκτονικής του ΤΝΔ χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική της ανάλυσης προεξοχής (saliency analysis technique).  

Πρόκειται για μια τεχνική που προέρχεται από την ιδέα ότι ένα ΤΝΔ 

πρέπει να παραμείνει λειτουργικό, ακόμη και στην περίπτωση που είναι 
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ατελή τα δεδομένα εισαγωγής, ή υπάρχει κάποιο εσωτερικό σφάλμα. Η  

τεχνική αυτή επιτρέπει την εκτίμηση της σχετικής σημασίας της εισόδου 

και των κόμβων επεξεργασίας του δικτύου, καθώς επίσης και της 

επακόλουθης  βελτιστοποίησης με την εσκεμμένη εισαγωγή νευρώνων 

που έλειπαν. 

Επομένως στην πρώτη αυτή φάση της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας 

την τεχνική ανάλυσης προεξοχής, έγιναν διάφορες δοκιμές 

αρχιτεκτονικής των δικτύων ξεκινώντας από δίκτυο με 72 εισόδους 

(δηλαδή δεδομένα τριών ημερών) και 145 νευρώνες στο κρυφό επίπεδο 

(      ) και φτάνοντας σε 12 νευρώνες εισόδου (δηλαδή δεδομένα 

μισής μέρας) και 25 κρυφούς νευρώνες (     ). Σε όλες τις 

περιπτώσεις φυσικά υπήρχαν 24 νευρώνες εξόδου καθώς στόχος ήταν η 

πρόβλεψη της στάθμης της θάλασσας για 24 ώρες (μια ημέρα). Τα 

αποτελέσματα κάθε δικτύου που δοκιμάστηκε παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.2.  

Η εκπαίδευση των ΤΝΔ πραγματοποιήθηκε με τον εξής τρόπο. Για το 

δίκτυο           χρησιμοποιήθηκαν ως είσοδοι οι παρατηρήσεις 

των ωρών 1 έως 72 και ως έξοδοι προέκυπταν εκείνες των ωρών 73 έως 

96.  Στο επόμενο στάδιο εκπαίδευσης ως είσοδοι χρησιμοποιούνταν οι 

μετρήσεις των ωρών 13 έως 84 ενώ προέκυπταν οι έξοδοι των ωρών 85 

έως 108 κ.τ.λ.  

 

 

Πίνακας 4.2 Αριθμός νευρώνων εισόδου και κρυφών νευρώνων για το 

ΤΝΔ 24ωρης πρόβλεψης της στάθμης της θάλασσας. Αποτελέσματα 

αξιολόγησης από εφαρμογή πρόβλεψης της στάθμης της θάλασσας 

[Πηγή : Makarynskyy O.  et.al., 2004] 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρήθηκε πως τα δύο δίκτυα με τον 

μεγαλύτερο αριθμό νευρώνων εισόδου και κρυφού επιπέδου παράγουν 
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προβλέψεις με μικρότερη ακρίβεια σε σχέση με εκείνα με τον αντίστοιχο 

μικρότερο αριθμό. Γενικότερα τα καλύτερα αποτελέσματα δίνει το 

δίκτυο με ίδιο αριθμό εισόδων και εξόδων και αριθμό κρυφών νευρώνων 

ίσο με {αριθμό_νευρώνων_εισόδου + αριθμό_νευρώνων_εξόδο + 1}.  

Επόμενο βήμα της μελέτης αποτέλεσε η χρήση ενός «διορθωτικού 

δικτύου» (correcting network). Το διορθωτικό αυτό δίκτυο ήταν ένα ΤΝΔ 

         το οποίο λάμβανε ως εισόδους τα αποτελέσματα των 

αρχικών προβλέψεων ενώ ως έξοδοι αναμένονταν οι μετρήσεις για το 

ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα, και όχι για τις επόμενες 24 ώρες.  

Η χρήση αυτού του δικτύου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση σε 0.874 

του R και την μείωση των  RMSE και SI σε 109mm  και 0.152 

αντίστοιχα για το δίκτυο         . 

Τελικό βήμα της μελέτης αυτής ήταν η χρήση των ΤΝΔ για την 

πρόβλεψη της στάθμης της θάλασσας και για τις επόμενες 12, 120 (5 

μέρες) και 240 ώρες (10 μέρες). Για να πραγματοποιηθεί αυτό μειώθηκε 

η συχνότητα των εισόδων και χρησιμοποιήθηκε η αρχιτεκτονική του 

ΤΝΔ που αναλύθηκε προηγουμένως.  

 

4.4 Μετατροπή συντεταγμένων σε συστήματα αναφοράς 

Η μετατροπή συντεταγμένων από ένα γεωδαιτικό σύστημα σε ένα 

άλλο είναι ένα σύνηθες ζήτημα-πρόβλημα το οποίο καλούνται συχνά να 

αντιμετωπίσουν οι γεωδαίτες. Αυτό συμβαίνει καθώς δεν 

χρησιμοποιείται μόνον ένα σύστημα αναφοράς για όλων των ειδών τις 

εργασίες αλλά περισσότερα. Για παράδειγμα στην Ελλάδα 

χρησιμοποιείται σήμερα το ΕΓΣΑ 87 για κτηματολογικές και 

χαρτογραφικές εργασίες ενώ παλαιότερα χρησιμοποιούταν το ΠΕΣΑ. 

Επίσης χρησιμοποιούνται το ED 50 (European Datum) για στρατιωτικούς 

σκοπούς και το WGS 84 (Word Geodetic System) για την ναυσιπλοΐα και 

την αεροπλοΐα.  

Για αυτό τον λόγο έχουν αναπτυχθεί σχέσεις μετασχηματισμού 

μεταξύ των διάφορων συστημάτων. Η ανάγκη αυτού του 

μετασχηματισμού δημιούργησε την ιδέα της χρήσης των Τεχνητών 

Νευρωνικών Δικτύων και σε αυτόν τον τομέα, επομένως στην 

παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν δύο μελέτες χρήσης των ΤΝΔ ως 

εναλλακτικό τρόπο μετατροπής  συντεταγμένων. 
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Πρώτη εφαρμογή 

Στην πρώτη εφαρμογή [Turgut B., 2010] πραγματοποιήθηκε μια 

αξιολόγηση της χρήσης ενός ΤΝΔ για την μετατροπή τριδιάστατων 

συντεταγμένων (X, Y, Z) μεταξύ του συστήματος ED 50 και του WGS 

84. Η περιοχή μελέτης ήταν η επαρχία Eskisehir της Τουρκίας. Κίνητρο 

για την μελέτη αυτή αποτέλεσε η χρήση του συστήματος TNFGN έναντι 

του TNGN που ξεκίνησε το έτος 2001. Το TNGN βασιζόταν στο ED 50 

και είχε ιδρυθεί με χρήση κλασσικών γεωδαιτικών μεθόδων μεταξύ του 

1934 και του 1954. Από την άλλη το TNFGN εγκαταστάθηκε το 2001 

και αποτελούταν από περίπου 600 σταθμούς οι τριδιάστατες 

συντεταγμένες των οποίων υπολογίστηκαν στο ITRF2000. Επομένως 

στην Τουρκία, οι χάρτες μέχρι το 2001 παράγονταν στο datum του ED 50 

και τα νομικά δικαιώματα βασίζονταν στο TNGN και άρα ήταν αναγκαία 

η εύρεση εξισώσεων μετασχηματισμού μεταξύ των δύο αυτών 

συστημάτων. 

Στην μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σύγκριση της χρήσης των ΤΝΔ 

για την μετατροπή τριδιάστατων συντεταγμένων και της χρήσης ενός 

δημοφιλούς επτά-παραμετρικού μετασχηματισμού (Molodensky-

Badekas). Η μέθοδος Molodensky-Badekas γίνεται με τον εξής τρόπο : 

 

(4.8) 

Το Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο το οποίο εξετάστηκε ήταν ένα δίκτυο, 

που χρησιμοποιούσε ως μέθοδο εκπαίδευσης τον αλγόριθμο ανάστροφης 

μετάδοσης του σφάλματος, γνωστό και ως δίκτυο BPANN.  

Συγκεκριμένα ήταν ένα δίκτυο MLP που ανήκει στην ευρύτερη 

κατηγορία των δικτύων με πρόσθια τροφοδότηση (feed forward network) 

και ως συναρτήσεις ενεργοποίησης χρησιμοποιήθηκαν οι σιγμοειδείς 

συναρτήσεις. 

 Για την αξιολόγηση του δικτύου χρησιμοποιήθηκε το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα (MSE) το οποίο υπολογίστηκε από την παρακάτω 

σχέση : 
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N
2

known neural

1

(y -y )

MSE=
N


 

(4.9) 

  Όπου N ο αριθμός των εισόδων, knowny
 η γνωστή έξοδος και neuraly

 η 

εκτιμούμενη έξοδος του ΤΝΔ. 

Εκτός από το MSE για την αξιολόγηση του δικτύου, η επίδοση του 

αξιολογήθηκε επίσης  με τις διαφορές X,Y,ZΔ   μεταξύ των γνωστών 

καρτεσιανών συντεταγμένων και των συντεταγμένων που προέκυπταν 

από το ΤΝΔ αλλά και από την μέθοδο Molodensky-Badekas για να 

πραγματοποιηθεί η σύγκριση τους. Αυτές οι διαφορές υπολογίζονταν από 

την σχέση : 

X,Y,Z known transformedΔ =(X,Y,Z) -(X,Y,Z)  (4.10) 

Συνεπώς η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε και με την χρήση της ρίζας 

του μέσου τετραγωνικού σφάλματος RMSE, η οποία υπολογίζεται από 

τον παρακάτω τύπο : 

N
2

X,Y,Z

i=1

(Δ )

RMSE=
N


 

(4.11) 

Για την εκπαίδευση του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν 14 σημεία των 

οποίων ήταν γνωστές οι καρτεσιανές συντεταγμένες (X, Y, Z) τόσο στο 

ED 50 όσο και στο WGS 84, ενώ για την αξιολόγηση 8 σημεία επίσης με 

γνωστές καρτεσιανές συντεταγμένες και στα δύο συστήματα. Τα ίδια 

σημεία και με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιήθηκαν στην χρήση του 

μετασχηματισμού Molodensky-Badekas.  

Επομένως είσοδοι του Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου ήταν οι τρείς 

καρτεσιανές συντεταγμένες στο ED 50 και οι έξοδοι οι τρείς καρτεσιανές 

συντεταγμένες στο WGS 84. Ύστερα από μια στρατηγική trial-and-error 

καθορίστηκαν και οι νευρώνες του κρυφού επιπέδου σε 28, συνεπώς το 

δίκτυο είχε αρχιτεκτονική       .  

Τα αποτελέσματα τις παραπάνω διαδικασίας παρουσιάζονται στου 

δύο επόμενους πίνακες 4.3 και 4.4. 
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Πίνακας 4.3 Στατιστικά στοιχεία των σημείων εκπαίδευσης του ΤΝΔ 

(μονάδες σε μέτρα), από εφαρμογή μετατροπής τριδιάστατων 

συντεταγμένων 

[Πηγή : Turgut B., 2010] 

 

 

Πίνακας 4.4 Στατιστικά στοιχεία των σημείων αξιολόγησης του ΤΝΔ και 

της μεθόδου Molodensky-Badekas (μονάδες σε μέτρα), από εφαρμογή 

μετατροπής τριδιάστατων συντεταγμένων 

[Πηγή : Turgut B., 2010] 

Από την όλη μελέτη και παρατηρώντας τα RMSE προέκυψε πως η 

μετατροπή των συντεταγμένων με χρήση του ΤΝΔ πραγματοποιήθηκε με 

καλύτερη ακρίβεια σε σχέση με εκείνη που έγινε με χρήση της μεθόδου 

Molodensky-Badekas. 

Δεύτερη εφαρμογή 

Στην δεύτερη εφαρμογή [Gullu M., 2010] παρουσιάζεται μια 

συγκριτική μελέτη χρήσης ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου και ενός 

αφινικού μετασχηματισμού για την μετατροπή  επίπεδων συντεταγμένων 

(X, Y) μεταξύ δύο συστημάτων αναφοράς. Και αυτή η μελέτη 

πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία έχοντας ως κίνητρο την  

αντικατάσταση το 2001 του TNGN από το TNFGN και επομένως την 

σύγκριση δυο μεθόδων με στόχο των μετασχηματισμό συντεταμένων 

μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων. 

Η σύγκριση αυτή αφορούσε τα αποτελέσματα που θα έδινε η χρήση 

ενός αφινικού μετασχηματισμού σε σχέση με τα αντίστοιχα ενός 

Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου και συγκεκριμένα ενός δικτύου 

συναρτήσεων πυρήνα (R.B.F). Η περιοχή μελέτης βρισκόταν στην 

εσωτερική Τουρκία και είχε εμβαδόν 2700m
2
.  
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Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 47 σημεία 

των οποίων ήταν γνωστές οι συντεταγμένες τους και στα δύο συστήματα 

αναφορά. Τα 47 αυτά σημεία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, 

30   από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του R.B.F. και 

για τον υπολογισμό των έξι άγνωστων παραμέτρων του αφινικού 

μετασχηματισμού και τα υπόλοιπα 17n   για την αξιολόγηση των δύο 

αυτών μεθόδων. 

Ο αφινικός μετασχηματισμός μεταξύ των επίπεδων συντεταγμένων 

των δύο συστημάτων (WGS 84 και ED 50) έχει συνολικά έξι αγνώστους, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, και θεωρητικά χρειάζονται μόνον τρία σημεία για 

να υπολογιστούν : 

WGS84 ED50 ED50Y =a Y +b X +c   (4.12) 

WGS84 ED50 ED50X =d Y +e X +f   (4.13) 

Το R.B.F το οποίο ελέγθηκε αποτελείτο από δύο νευρώνες στο 

επίπεδο εισόδου και δύο στο επίπεδο εξόδου, που αντιστοιχούσαν στις 

συντεταγμένες στο WGS 84 και στο ED 50 αντίστοιχα. Ύστερα από μια 

στρατηγική trial-and-error αποφασίστηκε το κρυφό επίπεδο του ΤΝΔ να 

αποτελείται από 19 νευρώνες και επομένως το δίκτυο είχε αρχιτεκτονική 

2     .  

Ως συνάρτηση ενεργοποίησης χρησιμοποιήθηκε η Gaussian. Η 

διαδικασία της εκπαίδευσης συνεχίστηκε έως ότου το σφάλμα του 

δικτύου να πλησιάζει μια αποδεκτή τιμή. Το σφάλμα του δικτύου 

προσδιορίστηκε από την σχέση : 

ν
2

i i

i

1
E= (d -y )

ν
  (4.14) 

Για την αξιολόγηση των μεθόδων χρησιμοποιήθηκε το μέσο σφάλμα 

(ME) και η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE), για τα 17 

σημεία ελέγχου. 

i

n

X,Y

i=1

1
ME= Δ

n
  (4.15) 
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i

n
2

XY

i=1

(Δ )

RMSE=
n


 

(4.16) 

όπου 
iX,Y known estimatedΔ =(X,Y) -(X,Y) , known(X,Y)  οι συντεταγμένες των 17 

σημείων στο ED 50 οι οποίες ήταν ήδη γνωστές και estimated(X,Y) οι 

αντίστοιχες συντεταγμένες που προέκυπταν είτε από τον αφινικό 

μετασχηματισμό είτε από το R.B.F. Τα αποτελέσματα όλων των 

παραπάνω παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5. 

 

 

Πίνακας 4.5 Στατιστικά στοιχεία των 17 σημείων αξιολόγησης του R.B.F.  

και του αφινικού μετασχηματισμού (μονάδες σε μέτρα), από εφαρμογή 

μετατροπής επίπεδων συντεταγμένων 

[Πηγή : Gullu M., 2010] 

 

Συνεπώς η μελέτη αυτή έδειξε πως το ΤΝΔ έδωσε καλύτερα 

αποτελέσματα στην μετατροπή των συντεταγμένων με RMSE= ±1.1cm 

σε σχέση με το RMSE= ±1.3cm του αφινικού μετασχηματισμού.  

 

 

4.5 Κινητά συστήματα χαρτογράφησης 

Την δεκαετία του 1960 πρώτο εμφανίστηκε μια νέα μέθοδος 

προσδιορισμού της θέσης η οποία παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη τα 

τελευταία 10-15 χρόνια. Στη μέθοδο αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα 

GPS  αυτοτελώς μέσω ενός ή περισσοτέρων δεκτών, αλλά κατά κύριο 

λόγο χρησιμοποιείται ο συνδυασμός του με κάποιο άλλο όργανο, το 

οποίο μπορεί να είναι ένα αδρανειακό σύστημα (INS), ή ένα 

ραδιοσύστημα. 

 Ο συνδυασμός ενός δέκτη GPS και ενός αδρανειακού συστήματος 

συνιστά ένα ολοκληρωμένο σύστημα υψηλής αξιοπιστίας. Τα συστήματα 

αυτά ονομάζονται Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης (MMS) και στην 

συνέχεια δίνεται ένας ορισμός τους:  
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“Κινητό σύστημα Χαρτογράφησης ένα κινητό σύστημα πολλών δεκτών, 

που χρησιμοποιείται για την ταχεία συλλογή απευθείας γεωαναφερμένων  

δεδομένων.” 

Κλειδί αυτού του ορισμού είναι η έννοια της γεωαναφοράς, που 

αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία προσδιορίζονται η θέση και ο 

προσανατολισμός απομακρυσμένων δεκτών, όπως φώτο-μηχανές ή 

σαρωτές laser, σε ένα σύστημα χαρτογραφικών συντεταγμένων (mapping 

coordinate frame). 

 Όπως φανερώνει και ο παραπάνω ορισμός ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 

να βρίσκεται σε κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι τοποθετημένο 

σε μία κινούμενη πλατφόρμα, όπως σε ένα αεροσκάφος, σε ένα 

αυτοκίνητο ή σε έναν άνθρωπο. Ο σχεδιασμός των σύγχρονων MMSs 

επιτρέπει την απόκτηση δεδομένων με ταχύτητα λειτουργίας 50-100 

km/h, ανάλογα με την εφαρμογή και τις εκάστοτε συνθήκες.  

Τα απαραίτητα συστατικά για τη λειτουργία του συστήματος είναι τα 

ακόλουθα: 

 Ένα σύστημα θέσης και προσανατολισμού (POS) ενσωματωμένο 

στο όχημα με το οποίο επιτυγχάνεται η γεωαναφορά των 

δεδομένων και που, συνήθως, απαρτίζεται από: 

  Έναν ή δύο δέκτες διαφορικού GPS, διπλής συχνότητας 

L1/L2, που υπολογίζουν τη θέση του κορμού του 

συστήματος ως προς ένα σύστημα αναφοράς και τον 

προσανατολισμό του ως προς ένα τοπικό σύστημα 

 Ένα προσκολλημένο αδρανειακό σύστημα (strapdown INS) 

που αποτελείται από τρία γυροσκόπια, που χρησιμεύουν 

στην μέτρηση της γωνιακής ταχύτητας, τρία 

επιταχυνσιόμετρα, που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 

αδρανειακής επιτάχυνσης και μια υπολογιστική μονάδα για 

την εκτέλεση των απαραίτητων μετατροπών. Η μέθοδος του 

αδρανειακού προσδιορισμού διαφέρει από άλλες μεθόδους 

γεωδαιτικού προσδιορισμού καθώς πρόκειται για αυτοτελή 

μέθοδο, με χρήση ανεξαρτήτως χρόνου και καιρικών 

συνθηκών. Επίσης σε αντίθεση με το GPS, για την εφαρμογή 

της μεθόδου δεν απαιτείται η λήψη σήματος ή ύπαρξη 

επίγειων σταθμών αναφοράς και δεν επηρεάζεται από 

παρεμβολές ή από περιορισμούς στον χώρο λειτουργίας (π.χ. 

σήραγγες) [Μιμίδου Α., 2009]. 
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  Ένα σύστημα απεικόνισης, που περιλαμβάνει, συνήθως: 

 Μία ή περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με 

CCD αισθητήρες, με γεωμετρική ακρίβεια που εξαρτάται 

από την ανάλυση του αισθητήρα 

  Βίντεο-κάμερες (BW, RGB, IR). 

 Πανοραμικές φώτο-μηχανές. 

 Κάποια πρόσθετα (προαιρετικά) συστατικά του συστήματος όπως 

το αποστασιόμετρο (DMI), το Antilock-Braking-System (ABS) 

τα δεδομένα του οποίου χρησιμοποιούνται στην ενημέρωση του 

INS και τους σαρωτές LASER [Μπαντά Κ., 2008]. 

Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιαστεί το σύστημα θέσης και 

προσανατολισμού (POS) ενός MMS και η συμβολή των Τεχνητών 

Νευρωνικών Δικτύων στην βελτίωση της λειτουργίας του. 

Όπως αναφέρθηκε το POS περιλαμβάνει ένα GPS και ένα INS. Η 

μεμονωμένη χρήση καθενός από αυτά ξεχωριστά παρέχει πλήθος 

πλεονεκτημάτων αλλά και σημαντικών μειονεκτημάτων. Με την 

ενοποίηση όμως των δυο συστημάτων επιτυγχάνεται ο συνδυασμός των 

επιμέρους χαρακτηριστικών τους, με συμπληρωματικό τρόπο. Τελικά η 

χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος GPS/INS προσθέτει τα 

ακόλουθα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με μία λύση μόνο με GPS : 

 Επιλύει το πρόβλημα της ολίσθησης ακεραίων κύκλων (cycle 

slips) με την πληροφορία προσανατολισμού από τον δέκτη του 

αδρανειακού και με την ακριβή θέση και ταχύτητα ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

 Επιλύει το πρόβλημα της παρεμβολής ανάμεσα σε διαδοχικούς 

προσδιορισμούς θέσης. 

 Ανάγει στο ελάχιστο τα τυχαία σφάλματα του συστήματος GPS, 

επειδή η λογική του INS είναι η μέτρηση σε κάποιες κορυφές 

όδευσης και ο έλεγχος (κλείσιμο) σε κάποιες γνωστές κορυφές 

(σημεία ελέγχου). 

 Παρέχει πληροφορία με ικανοποιητική ακρίβεια για τις τρεις 

γωνίες στροφής της αδρανειακής βάσης ως προς ένα 

τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων (attitude determination) σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, κάτι που έχει βαρύνουσα σημασία για 

πολλές γεωδαιτικές εφαρμογές. 

 Επιπλέον, στην περίπτωση που υπάρχει και Antilock-Braking-

System (ABS), τα δεδομένα του χρησιμοποιούνται στην 

ενημέρωση του INS, όταν το σήμα του GPS είναι ασθενές για 

περιόδους μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται από το INS 

για να ανακτήσει τα δεδομένα του GPS [Schwarz et. al, 1990]. 
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Στα ολοκληρωμένα συστήματα GPS/INS, για την εκτίμηση της 

κινηματικής συμπεριφοράς του οχήματος, χρησιμοποιείται ως 

μαθηματικό υπόβαθρο το φίλτρο Kalman (KF). Τα τρία στάδια από τα 

οποία αποτελείται το πρόβλημα εκτίμησης με το φίλτρο αυτό είναι η 

πρόβλεψη (prediction), το φιλτράρισμα (filtering) και η εξομάλυνση 

(smoothing). Δηλαδή ένα τέτοιο σύστημα ενοποίησης (integrated system) 

προβλέπει παραμέτρους όπως η θέση (position), η ταχύτητα (velocity) 

και η κινηματική συμπεριφορά (attitude) χρησιμοποιώντας το φίλτρο 

Kalman, όταν υπάρχουν κενά-διακοπές στο σύστημα GPS. 

 Τα τελευταία χρόνια εκτός από την χρήση του φίλτρου Kalman έγινε 

μια προσπάθεια ανάπτυξης κάποιων υβριδικών μεθόδων που συνδυάζουν 

το φίλτρο Kalman και τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Οι μέθοδοι αυτές 

προτείνουν την χρήση ΤΝΔ για πρόβλεψη των διορθώσεων του GPS που 

θα χρησιμοποιηθούν στο ολοκληρωμένα συστήματα GPS/INS σε 

περίπτωση που για κάποιο λόγο διακοπεί το σήμα του GPS. Η πιο 

συνήθης επιλογή ΤΝΔ είναι το MLP (multilayer perceptron) που είναι 

δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης που αποτελείται από το επίπεδο εισόδου, 

ένα κρυφό επίπεδο και το επίπεδο εξόδου.  

Ως είσοδοι του ΤΝΔ επιλέγονται οι αλλαγές της ταχύτητας (v) και της 

κινηματικής συμπεριφοράς ( ) της πλατφόρμας από μια εποχή στην 

επόμενη και η μέση κινηματική συμπεριφορά της εποχής : 

 
(4.17) 

Ως έξοδοι επιλέγονται οι παράμετροι του φίλτρου Kalman που 

επηρεάζουν περισσότερο την λύση του συστήματος πλοήγησης : 

 (4.18) 

Οι παράμετροι αυτές είναι τα σφάλματα (bias) του επιταχυνσιομέτρου 

και του γυροσκοπίου, της θέσης, της ταχύτητας και του 

προσανατολισμού αντίστοιχα [Wang J.J.,2006].  

4.6 Πρόβλεψη παραμορφώσεων-μετατοπίσεων 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ΤΝΔ έχει επεκταθεί και στον τομέα 

της πρόβλεψης πιθανών παραμορφώσεων (deformation) και 

μετατοπίσεων (displacements) είτε σε τεχνικές κατασκευές είτε σε 

φυσικές.  
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Όσον αφορά τις τεχνικές κατασκευές οι παραμορφώσεις οι οποίες 

υπόκεινται μπορεί να οφείλονται σε στατική ή και σε δυναμική φόρτιση. 

Η φόρτιση αυτή μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα τη γένεση 

παραμορφώσεων με ελαστικά ή μόνιμα χαρακτηριστικά. Οι αιτίες των 

παραμορφώσεων μπορεί να είναι στο ίδιο το στατικό φορτίο του έργου, η 

σεισμική δράση, η επίδραση του ανέμου, τα υπόγεια ύδατα κ.α. Ο τομέας 

της πρόβλεψης τέτοιων παραμορφώσεων έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς 

με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατή η έγκαιρη πρόληψη δυσμενών 

καταστάσεων και η αντιμετώπιση σοβαρών αστοχιών με τεράστιο 

κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Αντίστοιχα η μελέτη φυσικών 

διεργασιών και η πρόβλεψη των παραμορφώσεων τους δίνει τη 

δυνατότητα παρακολούθησης της κινηματικής συμπεριφοράς των 

περιοχών αλλά και των τεχνικών έργων που έχουν κατασκευαστεί σε 

αυτές.  

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται δυο μελέτες στις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν τα  ΤΝΔ ως εργαλεία πρόβλεψης παραμορφώσεων 

της μάζας του εδάφους και πρόβλεψης μετατοπίσεων  σηράγγων 

αντίστοιχα. 

Πρώτη εφαρμογή 

 Στην συγκεκριμένη εφαρμογή [Bourmas G. and Tsakiri M., 2008] οι 

συγγραφείς της ασχολούνται με την πρόβλεψη της παραμόρφωσης της 

μάζας του εδάφους σε δύο ορυχεία λιγνίτη της Ελλάδας. Η 

παρακολούθηση των ορυχείων αυτών πραγματοποιείται εκτελώντας τόσο 

επιφανειακές όσο και υπόγειες μεθόδους, τα δεδομένα των οποίων στην 

συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη μελλοντικών 

παραμορφώσεων με δύο μεθόδους οι οποίες και συγκρίνονται. Η πρώτη 

προσέγγιση αφορά μια μέθοδο ανάλυσης  μονοπαραγοντικής 

χρονοσειράς (univariate time series analysis) και η δεύτερη αφορά την 

χρήση ΤΝΔ για την πρόβλεψη. 

Όσον αφορά την χρήση ΤΝΔ για την συγκεκριμένη μελέτη έγιναν δύο 

προσεγγίσεις. Η μια ήταν με την εκπαίδευση ενός απλού μοντέλου 

αισθητήρα (perceptron) και η άλλη, η οποία ήταν και η πλέον ρεαλιστική, 

με την εκπαίδευση ενός MLP δικτύου πρόσθιας τροφοδότησης (feed-

forward network). 

Στην περίπτωση του αισθητήρα θεωρήθηκαν δύο είσοδοι και μια 

έξοδος. Οι είσοδοι αυτοί επιλέχθηκαν καθώς αποτελούσαν τις δυο κύριες 

παραμέτρους για την σταθερότητα της κλίσης. Συγκεκριμένα πρόκειται 

για την απόσταση μεταξύ του προσώπου της κλίσης και της major 
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tension crack, η οποία καλείται burden (m), και για την πίεση του νερού 

των πόρων (at). Ως έξοδος θεωρήθηκε ο ρυθμός παραμόρφωσης 

(mm/day). Σχηματικά το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα.  

 

 

Διάγραμμα 4.2 Μοντέλο αισθητήρα από εφαρμογή για πρόβλεψη 

παραμορφώσεων  

[Πηγή : Bourmas G. and Tsakiri M., 2008] 

Στην περίπτωση του MLP αποφασίστηκε να υπάρχουν έξι είσοδοι και 

η ίδια μια έξοδος. Οι είσοδοι ήταν οι : ύψος κλίσης (m), γωνία κλίσης 

(degrees), burden (m), θέση των BWE (bucket wheel excavators), 

κλινόμετρο (mm), πίεση πόρων (psi). Ύστερα από δοκιμές το τελικό 

δίκτυο αποτελείτο από ένα επίπεδο εισόδου, δύο κρυφά επίπεδα και το 

επίπεδο εξόδου και είχε αρχιτεκτονική           (αριθμός 

νευρώνων σε κάθε επίπεδο). Για την εκπαίδευση του χρησιμοποιήθηκαν 

100 πρότυπα-διανύσματα εισόδου.  

Δεύτερη εφαρμογή 

Ο συνήθης τρόπος για την πρόβλεψη των μετατοπίσεων μιας 

σήραγγας είναι η πραγματοποίηση εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα 

εδάφους από την περιοχή και η διένεξη αριθμητικών προσομοιώσεων 

χωρίς ωστόσο να παρέχουν μεγάλη ακρίβεια. Στην συγκεκριμένη 

εφαρμογή [Lee J.H and Akutagawa S., 2009] παρουσιάζεται ένας άλλος 

τρόπος πρόβλεψης μετατοπίσεων που στηρίζεται στην εκπαίδευση ΤΝΔ 

και αφορά δύο σήραγγες στην περιοχή μεταξύ των περιοχών Hachinohe 

και Shin-Aomori στην Ιαπωνία. 

Συγκεκριμένα τα μοντέλα ΤΝΔ τα οποία εξετάστηκαν, εκπαιδευτήκαν 

έτσι ώστε να είναι ικανά να «ξαναπαράγουν» την τελική μετατόπιση μιας 

σήραγγας, στην οποία είναι διαθέσιμα διάφορα δεδομένα καθ’ όλη την 

διάρκεια της διάνοιξης της, και στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για 

την πρόβλεψη μετατοπίσεων άλλων σηράγγων σε περιοχές με παρόμοιες 
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γεωλογικές συνθήκες. Επιλέγει ως αλγόριθμος εκπαίδευσης, ο 

αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης του σφάλματος, ο οποίος είναι ο πλέον 

κατάλληλος για προβλήματα ταξινόμησης, πρόβλεψης και προσαρμογής.  

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν τρία μοντέλα ΤΝΔ ανάλογα με το στάδιο της 

διάνοιξης και επομένως τον αριθμό των διαθέσιμων δεδομένων. Το 

«μοντέλο I» αφορούσε ένα ΤΝΔ το οποίο θα πραγματοποιούσε 

πρόβλεψη της τελικής μετατόπισης πριν την κατασκευή της σήραγγας 

και συνεπώς χωρίς την ύπαρξη κάποιων δεδομένων. Το «μοντέλο II» θα 

είχε δεδομένα και μετά την έναρξη της διάνοιξης ενώ για το «μοντέλο 

III» η κατασκευή θα βρίσκεται σε τέτοιο σημείο που θα ήταν διαθέσιμο 

μεγάλο μέρος πληροφορίας από μετρήσεις. Οι είσοδοι και οι έξοδοι κάθε 

μοντέλου φαίνονται στον πίνακα 4.6. 
 

 

Πίνακας 4.6 Περιγραφή δεδομένων εισόδου και εξόδου από εφαρμογή για 

πρόβλεψη μετατοπίσεων σήραγγας  

[Πηγή : Lee J.H and Akutagawa S., 2009] 

Οι αριθμητικές μεταβλητές εισόδου τροφοδοτούνταν κατευθείαν στο 

κάθε ΤΝΔ από κάποιο αρχείο, αφού προηγουμένως είχε πραγματοποιηθεί 

η κανονικοποίηση τους ώστε να λαμβάνουν τιμές μεταξύ του 0.1 και του 

0.9 σύμφωνα με τον τύπο 4.19. 

 

 
max min

new

max min

X+(X -X )/8
X =

(X -X )/0.8
 (4.19) 
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Όπου newX  είναι η κανονικοποιημένη μεταβλητή.  

 Όσον αφορά τις μεταβλητές οι οποίες εμφανίζονται ως λογικές 

μεταβλητές λαμβάνουν είτε την τιμή 0 (εάν δεν υπάρχει η μεταβλητή) 

είτε την τιμή 1 (εάν υπήρχε η μεταβλητή). Από το σύνολο των δεδομένων 

που υπήρχαν το 55% αποτέλεσε το σύνολο εκπαίδευσης ενώ το 45% 

χρησιμοποιήθηκε για την δοκιμή του δικτύου (test set) .  

Τα ΤΝΔ που εξετάστηκαν αποφασίστηκε να αποτελούνται από ένα 

κρυφό επίπεδο του οποίου ο αριθμός των νευρώνων θα κυμαίνονταν από 

1 έως 2 φορές των αριθμό των νευρώνων εισόδου. Τα αρχικά συναπτικά 

βάρη επιλέγηκαν μεταξύ των τιμών -0.1 και 1.0. Τέλος έγιναν δοκιμές για 

διάφορους ρυθμούς μάθησης (learning rate) 0.01, 0.1, 0.2 και 0.3 όπως 

επίσης και για τον όρο ορμής που ορίστηκε 0.1, 0.3 και 0.5. Όλες οι 

δοκιμές παρουσιάζονται στον πίνακα 4.7.  

 

 

Πίνακας 4.7 Δοκιμές αρχιτεκτονικής και παραμέτρων ΤΝΔ από εφαρμογή 

για πρόβλεψη μετατοπίσεων σήραγγας  

[Πηγή : Lee J.H and Akutagawa S., 2009] 

Η αξιολόγηση του δικτύου πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τον 

συντελεστή συσχέτισης R και την ρίζα του μέσου τετραγωνικού 

σφάλματος RMSE σύμφωνα με τους τύπους (4.5) και (4.6).  

Τελικά, την καλύτερη απόδοση έδωσε το μοντέλο III, γεγονός 

αναμενόμενο καθώς ήταν πιο πλούσιο όσον αφορά στο δεδομένα 

εισόδου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ 

ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

 

5.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο, εκτός από 

την παράθεση των βασικών αρχών λειτουργίας των Τεχνητών 

Νευρωνικών Δικτύων και την εφαρμογή τους στην επιστήμη της 

Γεωδαισίας γενικότερα, την διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης τους 

για την πρόβλεψη παραμορφώσεων φυσικών και τεχνητών κατασκευών.  

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της εφαρμογής αποτέλεσε η μελέτη της 

χρήσης ενός ΤΝΔ στην πρόβλεψη μικρομετακινήσεων και 

παραμορφώσεων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου-Μεγάλη 

Παναγιά-Σαμαρίνας του Νομού Γρεβενών (εικόνα 5.1). Οι συνολικές 

εξωτερικές διαστάσεις του Ναού είναι περίπου 40 x 17.50 μέτρα, με 

μέγιστο ύψος της δίρριχτης στέγης 10 μέτρα. Ο κυρίως ναός έχει πλάτος 

13.5 μέτρα και αποτελείται από δύο στεγασμένους χώρους και μία στοά 

ως προνάρθηκα. Σε όλο το μήκος της Νότιας πλευράς υπάρχει το 

παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων, μια επιμήκης στοά και μια αποθήκη 

[Γεωργόπουλος Α. κ.α.,  2009]. 

 

Εικόνα 5.1 Η Μεγάλη Παναγία Σαμαρίνας (Νότια όψη) 

[Πηγή : Γεωργόπουλος Α. κ.α.,  2009] 
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Στον ναό αυτό έχει εγκατασταθεί ένα μικρομετρικό δίκτυο 

παρακολούθησης (monitoring), καταγραφής και ποσοτικού 

προσδιορισμού των μικρομετακινήσεων και των παραμορφώσεων στο 

πλαίσιο του  ερευνητικού προγράμματος «Διερεύνηση μεθόδων για την 

εγκατάσταση δικτύου μικρομετρικού ελέγχου, παρακολούθηση και 

τρισδιάστατη παρουσίαση μικρομετακινήσεων της εκκλησίας της 

Μεγάλης Παναγιάς στην Σαμαρίνα του Ν. Γρεβενών».  

 Αφορμή για την εγκατάσταση ενός τέτοιου δικτύου αποτέλεσε η 

δημιουργία ρωγμών στον Ναό, φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε συνεχή 

εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος λόγος αποτέλεσε και την αφορμή 

για την διερεύνηση της υλοποίησης ενός ΤΝΔ προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η πρόβλεψη μελλοντικών μετακινήσεων χρησιμοποιώντας ήδη 

υπάρχουσες μετρήσεις προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια 

του κτηρίου και των προσκυνητών. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή τα δεδομένα-

μετρήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί για την παρακολούθηση των 

μικρομετακινήσεων αφορούν μικρή περίοδο του ετήσιου κύκλου των 

καιρικών συνθηκών, τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν για την 

πρόβλεψη παραμορφώσεων με χρήση ΤΝΔ, θα αφορούν σε αντίστοιχη 

χρονική περίοδο.  

 

 

5.2  Δίκτυο παρακολούθησης και ελέγχου Ιερού Ναού  Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου-Μεγάλη Παναγιά-Σαμαρίνας Νομού Γρεβενών 

Ο τρόπος εγκατάστασης και υλοποίησης του δικτύου 

παρακολούθησης αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα καθώς 

έπρεπε αφενός να διασφαλίζεται η διεξαγωγή ή αναγωγή των 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων στο ίδιο σύστημα αναφοράς και 

αφετέρου η μέτρηση σημείων επί του κτηρίου του Ναού, ώστε να είναι 

δυνατός ο προσδιορισμός όλων των μικρομετακινήσεων που προβλέπεται 

να συμβούν. 

Επομένως, για τις ανάγκες του ελέγχου της κινηματικής 

συμπεριφοράς του Ιερού Ναού ιδρύθηκε τοπικό τριδιάστατο 

γεωδαιτικό δίκτυο. Το δίκτυο αυτό αποτελούνταν από 107 σημεία τα 

οποία τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μονιμότητα στη 

θέση τους όσο διαρκούν οι μετρήσεις και να αποδίδουν όσο καλύτερα 

γίνεται την οποιαδήποτε κινηματική συμπεριφορά των δομικών ή 

φερόντων στοιχείων του ναού. Από αυτά : 
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 6 σημεία τοποθετήθηκαν περιμετρικά του Ναού στον προαύλιο 

χώρο. Για τη σήμανση αυτών των κορυφών χρησιμοποιήθηκαν 

ειδικά βιδωτά βάθρα σε μόνιμες πλακέτες από ανοξείδωτο ατσάλι 

που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 

μονοσήμαντη κέντρωση του χρησιμοποιούμενου γεωδαιτικού 

εξοπλισμού, αλλά και να διασφαλίζεται το ίδιο ύψος οργάνου 

(εικόνα 5.2). 

 9 σημεία τοποθετήθηκαν στον εσωτερικό χώρο του Ναού και στις 

δύο στοές (Δυτικά και Νότια). Για τη σήμανση αυτών των κορυφών 

χρησιμοποιήθηκαν μπρούτζινα μπουλόνια (εικόνα 5.3) τα οποία 

επικολλήθηκαν στο δάπεδο με εποξυδική ρητίνη, ελαχιστοποιώντας 

έτσι την όποια επέμβαση στο χώρο του μνημείου. 

 Τα υπόλοιπα 92 σημεία, τοποθετήθηκαν στο κυρίως σώμα του 

ναού, στο εσωτερικό και εξωτερικό του τμήμα, σε θέσεις που 

καθορίστηκαν από τους ειδικούς συνεργάτες στατικό και 

αρχιτέκτονα με κριτήριο κυρίως τον εντοπισμό των μετακινήσεων 

των φερόντων στοιχείων του ναού. Για τη σήμανση αυτών των 

κορυφών χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί αυτοκόλλητοι ανακλαστικοί 

στόχοι (εικόνα 5.4), οι οποίοι εξασφαλίζουν τη μονιμότητα 

εγκατάστασής τους και τη δυνατότητα ακριβούς σκόπευσης και 

μέτρησης μήκους από τις κορυφές του δικτύου [Γεωργόπουλος Α. 

κ.α.,  2009]. 

 

Εικόνα 5.2 Το αποσπώμενο τμήμα του μεταβλητού βάθρου και η βάση 

[Πηγή : Γεωργόπουλος Α. κ.α.,  2009] 
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Εικόνα 5.3 Ειδικό μπρούτζινο 

μπουλόνι 

 

 

Εικόνα 5.4 Ειδικός αυτοκόλλητος 

ανακλαστικός στόχος 

 

Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 5.1) παρουσιάζεται το τμήμα του 

τριδιάστατου  γεωδαιτικού δικτύου των 15 κύριων κορυφών, 6 

εξωτερικών και 9 εσωτερικών. 

6

5

1

9
14

8

7

10

13

4

11

12

15

3

2

 

Σχήμα 5.1 Τμήμα του τριδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου που περιλαμβάνει 

τις βασικές κορυφές – θέσεις μετρητικών διατάξεων. Οι κορυφές 1-6 

βρίσκονται εκτός του Ναού 

[Πηγή : Γεωργόπουλος Α. κ.α.,  2010] 

Στα 107 αυτά σημεία τα οποία εγκαταστάθηκαν τόσο στο εσωτερικό 

του Ναού όσο και στην γύρω περιοχή αποφασίστηκε να 

πραγματοποιηθούν μετρήσεις με δορυφορικές μεθόδους εντοπισμού 

(GPS) ή και με επίγειες μεθόδους, αναλόγως την θέση τους. 

Συγκεκριμένα για τα 6 σημεία έξω από τον Ναό αποφασίστηκε  ο 

προσδιορισμός τους να πραγματοποιηθεί με GPS και με κατάλληλη 

συνόρθωση μετρήσεων από Διεθνείς δορυφορικούς σταθμούς της 

ευρύτερης περιοχής να προσδιορίζεται η θέση τους σε ενιαίο σύστημα 

αναφοράς. Οι συνδυασμένες αυτές επιλύσεις προσδιορίζουν την απόλυτη 

θέση στο χώρο συγκεκριμένων σημείων, τα οποία είναι αναγκαία για να 

δώσουν την απαραίτητη πληροφορία για την εξέλιξη των 

μικρομετακινήσεων. 
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Παράλληλα για τα σημεία εντός του Ναού επειδή δεν ήταν δυνατή η 

χρήση του GPS αποφασίστηκε να αναπτυχθεί ένα δίκτυο. Οι κορυφές του 

δικτύου αυτού χρησιμεύουν, σχεδόν στο σύνολό τους, και ως σημεία 

παρακολούθησης.  

Το δίκτυο αυτό μετράται και επιλύεται κάθε φορά που θα απαιτείται 

επανάληψη των μετρήσεων (σε κάθε περίοδο μετρήσεων). Οι μετρήσεις 

πραγματοποιούνται με πρόσφατα ελεγμένα και βαθμονομημένα 

ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης γωνιών και μηκών (ολοκληρωμένος 

γεωδαιτικός σταθμός - total station TDA 5005 της εταιρείας Leica), ο 

οποίος εξασφαλίζει ακρίβεια ±1.5
cc 

στη μέτρηση των γωνιακών μεγεθών 

και ±1mm στη μέτρηση των μηκών είτε σε ανακλαστήρα είτε στους 

ειδικούς αυτοκόλλητους στόχους [Γεωργόπουλος Α. κ.α.,  2009]. 

Τελικά, ύστερα από αρκετές σειρές μετρήσεων υπολογίστηκαν τόσο 

οι οριζοντιογραφικές όσο και οι υψομετρικές (κατακόρυφες) 

μετακινήσεις που παρατηρούνται στα 15 σημεία του δικτύου, ως 

διαφορές των θέσεων τους από φάση σε φάση. Τέλος, πρέπει να 

σημειωθεί πως η δυνατότητα του δικτύου να ανιχνεύσει μετακινήσεις  

της τάξης των ±4mm οριζοντιογραφικά και των ±2mm υψομετρικά, για 

επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 

υψομετρικές μετακινήσεις που εμφανίζονται στα προς εξέταση σημεία 

και στην πρόβλεψη αυτών. Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι 

κατακόρυφες αυτές μετακινήσεις. Οι σειρές των μετρήσεων που 

εκτελέστηκαν αφορούν υψομετρικές μετακινήσεις κατά την διάρκεια των 

καλοκαιρινών μηνών Ιούνιος-Ιούλιος (1
η
 περίοδο), Ιούλιος-Αύγουστος 

(2
η
 περίοδο), Αύγουστος-Σεπτέμβριος (3

η
 περίοδο) του έτους 2009. 

Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται τα μεγέθη των κατακόρυφων 

μετατοπίσεων, τα οποία κυμαίνονται από μερικά χιλιοστά έως το πολύ 

10.9 mm. Οι διευθύνσεις τους φανερώνουν μια τάση ταλάντωσης. 

Δηλαδή, στην 1
η 

περίοδο τα σημεία παρουσιάζουν καθίζηση, στην 2
η
 

ανύψωση, ενώ στην 3
η
  καθιζάνουν και πάλι. 

Επειδή οι σειρές των μετρήσεων αυτές δεν κρίθηκαν επαρκείς για την 

εκπαίδευση ενός ΤΝΔ με ικανοποιητικά αποτελέσματα αποφασίστηκε, 

στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, να δημιουργηθούν 

κάποιες αντίστοιχες εικονικές σειρές αποτελεσμάτων για ακόμα τρία έτη 

(2010,2011,2012). Έγινε η υπόθεση πως οι τιμές των μετακινήσεων είχαν 

αντίστοιχο μέγεθος και φορά.  
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ΚΩΔΙΚ.

ΣΗΜ. 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

2009 2010 2011 2012 

ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ 

ΙΟΥΛ-

ΑΥΓ 

ΑΥΓ-

ΣΕΠΤ 

ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ 

ΙΟΥΛ-

ΑΥΓ 

ΑΥΓ-

ΣΕΠΤ 

ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ 

ΙΟΥΛ-

ΑΥΓ 

ΑΥΓ-

ΣΕΠΤ 

ΙΟΥΝ-

ΙΟΥΛ 

ΙΟΥΛ-

ΑΥΓ 

ΑΥΓ-

ΣΕΠΤ 

Χο(m) Υο(m) Ηο(m) ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΗ 

1 100.000 100.000 10.000 1.8 -2.9 10.4 2.0 -3.1 10.6 1.4 -2.5 10.0 1.9 -3.0 10.5 

2 131.357 127.094 9.339 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.2 -0.4 -0.4 -0.4 0.1 0.1 0.1 

3 122.704 145.690 10.180 -1.6 -7.0 6.7 -1.8 -7.2 6.9 -1.2 -6.6 6.3 -1.7 -7.1 6.8 

4 103.775 142.079 11.511 1.5 -1.5 -4.9 1.7 -1.7 -5.1 1.1 -1.1 -4.5 1.6 -1.6 -5.0 

5 65.910 136.834 15.538 -1.8 0.1 -3.7 -2.0 0.3 -3.9 -1.4 -0.3 -3.3 -1.9 0.2 -3.8 

6 76.974 94.788 11.922 -2.2 -3.2 -4.9 -2.4 -3.4 -5.1 -1.8 -2.8 -4.5 -2.3 -3.3 -5.0 

7 98.281 114.420 10.201 -0.3 5.0 -9.3 -0.5 5.2 -9.5 0.1 4.6 -8.9 -0.4 5.1 -9.4 

8 80.091 121.045 11.812 -1.9 1.6 -2.6 -2.1 1.8 -2.8 -1.5 1.2 -2.2 -2.0 1.7 -2.7 

9 96.648 123.524 9.972 -3.1 2.2 -2.7 -3.3 2.4 -2.9 -2.7 1.8 -2.3 -3.2 2.3 -2.8 

10 107.197 119.925 9.915 -3.4 2.4 -3.2 -3.6 2.6 -3.4 -3.0 2.0 -2.8 -3.5 2.5 -3.3 

11 113.077 120.872 10.071 -2.3 1.0 -4.0 -2.5 1.2 -4.2 -1.9 0.6 -3.6 -2.4 1.1 -4.1 

12 111.948 130.470 10.041 -5.2 0.1 -1.6 -5.4 0.3 -1.8 -4.8 -0.3 -1.2 -5.3 0.2 -1.7 

13 106.270 129.193 9.915 -2.5 1.6 -3.4 -2.7 1.8 -3.6 -2.1 1.2 -3.0 -2.6 1.7 -3.5 

14 85.150 123.043 11.164 0.9 -0.1 -4.5 1.1 -0.3 -4.7 0.5 0.3 -4.1 1.0 -0.2 -4.6 

15 115.521 126.089 10.020 -1.9 0.9 -4.0 -2.1 1.1 -4.2 -1.5 0.5 -3.6 -2.0 1.0 -4.1 

Πίνακας 5.1 Υψομετρικές (ΔΗ) μετακινήσεις σε mm των κορυφών του υψομετρικού δικτύου για την υλοποίηση του ΤΝΔ 
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5.3 Σχεδιασμός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου για πρόβλεψη 

μετακινήσεων  

Όπως έχει αναφερθεί σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας 

είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εκπαίδευση και τέλος η χρήση ενός 

ΤΝΔ για την πρόβλεψη κατακόρυφων μετακινήσεων.  

Κύριο και πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό του ΤΝΔ αποτελεί ο 

προσδιορισμός του προβλήματος το οποίο καλείται να επιλύσει όπως 

επίσης και των μεταβλητών-δεδομένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν.  

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός 

ΤΝΔ το οποίο θα έχει την δυνατότητα πρόβλεψης των κατακόρυφων 

μετακινήσεων (ΔΗ) των 15 κύριων κορυφών του γεωδαιτικού δικτύου.  

Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα τα οποία είναι ήδη 

γνωστά, ως είσοδοι (inputs) του ΤΝΔ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

τελικά η επιθυμητή πρόβλεψη των μελλοντικών ΔΗ έτσι ώστε να μην 

είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση μετρήσεων αλλά και να υπάρχει 

πρόληψη σε περίπτωση μεγάλων μετακινήσεων.  

Στον πίνακα 5.1 παρουσιάστηκαν τα δεδομένα τα οποία παρέχονται 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του ενός δικτύου. 

Τα δεδομένα αυτά αφορούν τις κατακόρυφες μετακινήσεις (ΔΗ) 

συγκεκριμένων 15 σημείων των οποίων είναι γνωστές οι συντεταγμένες 

τους, σε συγκεκριμένες περιόδους (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 1
η
 περίοδος, 

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2
η
 περίοδος, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

3
η
 περίοδος) σε τέσσερις διαφορετικές χρονιές (2009, 2010, 2011, 2012).  

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι πως το τελικό ΤΝΔ που θα 

υλοποιηθεί θα μπορεί να προβλέψει την κατακόρυφη μετακίνηση ενός 

συγκεκριμένου σημείου για μια συγκεκριμένη περίοδο μίας 

συγκεκριμένης μελλοντικής χρονιάς.  

Επομένως αποφασίστηκε πως το δίκτυο προς υλοποίηση θα 

αποτελείται από έξι (6) εισόδους (inputs) και μια έξοδο (output). Οι 

είσοδοι του δικτύου θα είναι: 

 Οι τρείς συντεταγμένες Χ,Υ,Η του κάθε σημείου. 

 Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται η μετακίνηση. 

 Η χρονολογία στην οποία αναφέρεται η μετακίνηση. 

 Τέλος, η θέση του σημείου δηλαδή εάν βρίσκεται στο εσωτερικό 

ή στο εξωτερικό του Ναού. 
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Η μία έξοδος του δικτύου θα είναι φυσικά η αντίστοιχη κατακόρυφη 

μετακίνηση (ΔΗ) σε χιλιοστά (mm). 

Επίσης αποφασίστηκε πως θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση με 

επίβλεψη (supervised training), για την οποία πρέπει να είναι διαθέσιμο 

ένα σύνολο από πρότυπα εκπαίδευσης των οποίων είναι γνωστές οι 

επιθυμητές έξοδοι, γεγονός που ισχύει σε αυτή την εφαρμογή καθώς ήδη 

είναι γνωστές κάποιες κατακόρυφες μετακινήσεις.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, τα δεδομένα το οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΤΝΔ είναι σε αριθμό 180, αφού 

για κάθε σημείο δίνονται συνολικά 12 τιμές κατακόρυφων μετακινήσεων 

(τρείς περίοδοι για κάθε χρονιά).   

Επόμενο βήμα της σχεδίασης αποτελεί η προ-επεξεργασία των 180 

αυτών διανυσμάτων εισόδου τα οποία είναι διαθέσιμα δηλαδή η 

κανονικοποίηση των δεδομένων πριν την εισαγωγή τους στο ΤΝΔ. Με 

την κανονικοποίηση η μεταβλητή εισόδου μετασχηματίζεται ώστε να 

λαμβάνει τιμές από a έως b (σε αυτή την περίπτωση η κανονικοποίηση 

έγινε στις τιμές από 0.1 έως 0.9). Για την κανονικοποίηση 

χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση (3.37) που έχει αναλυθεί στο 3
ο
 κεφάλαιο. 

Στην συνέχεια τα δεδομένα έπρεπε να διαχωρίζονται σε τρία σύνολα, 

το σύνολο εκπαίδευσης (training set), το σύνολο επικύρωσης ή 

αξιολόγησης (validation set)  και το σύνολο δοκιμής (test set).   

 Το σύνολο εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για την ανανέωση των 

συναπτικών βαρών και των πολώσεων δηλαδή για την 

εκπαίδευση.  

 Το σφάλμα του συνόλου αξιολόγησης για την παρακολούθηση 

της διαδικασίας της εκπαίδευσης και την διακοπή της 

εκπαίδευσης στην περίπτωση που το δίκτυο αδυνατεί να 

γενικεύσει και εμφανίζεται το πρόβλημα της υπέρ-εκπαίδευσης. 

Κατά την υπερεκπαίδευση (overfitting) το σφάλμα του συνόλου 

εκπαίδευσης τείνει σε μια πολύ μικρή τιμή, αλλά με την 

εισαγωγή νέων δεδομένων στο δίκτυο το σφάλμα λαμβάνει 

μεγάλες τιμές. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση το δίκτυο μπορεί 

να έχει απομνημονεύσει σωστά αποτελέσματα που προκύπτουν 

από την φάση της εκπαίδευσης, αλλά δεν έχει μάθει να γενικεύει 

σωστά πάνω σε νέα δεδομένα. 

 Το σύνολο δοκιμής δεν χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση αλλά 

χρησιμοποιείται για να γίνει η σύγκριση διαφορετικών 

μοντέλων.  
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Συνεπώς τα δύο πρώτα σύνολα συμβάλουν ουσιαστικά στην 

υλοποίηση του δικτυού, ενώ το τρίτο στην εκτίμηση της απόδοσης του. 

Το ποσοστό το οποίο θα αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα αφήνεται στην 

επιλογή του χρήστη και δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κανόνας.  

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή από τα 180 πρότυπα-παραδείγματα τα 

οποία ήταν διαθέσιμα επελέγη τα 108 (60%) να αποτελούν το σύνολο 

εκπαίδευσης, 36 (20%) το σύνολο αξιολόγησης και τα άλλα 36 (20%) το 

σύνολο δοκιμής.  

Επιπλέον επελέγη το δίκτυο το οποίο θα υλοποιηθεί να είναι 

πολυεπίπεδο δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης (MLP) καθώς είναι το 

πλέον δημοφιλές και χρησιμοποιείται σύμφωνα με την βιβλιογραφία στις 

περισσότερες γεωδαιτικές εφαρμογές. Επίσης να είναι ένα δίκτυο πλήρως 

συνδεδεμένο (fully connected) δηλαδή κάθε νευρώνας να συνδέεται με 

όλους τους νευρώνες του επόμενου επιπέδου και η εκπαίδευση να γίνει 

κατά εποχές (batch training) όπου τα συναπτικά βάρη και η πόλωση 

αλλάζουν μόνο αφού έχουν εφαρμοστεί όλα τα διανύσματα εισόδου-

εξόδου, έχει περάσει δηλαδή μια εποχή.  

Με βάση όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν διάφορες δοκιμές 

δημιουργώντας αρκετά μοντέλα νευρωνικών δικτύων τα οποία 

ακολούθως θα αξιολογηθούν και θα συγκριθούν μεταξύ τους.  

Τα μοντέλα ΤΝΔ που δημιουργούνται διαφοροποιούνται ως προς : 

 Τον αριθμό των κρυφών επιπέδων 

 Τον αριθμό των κρυφών νευρώνων 

 Τον αλγόριθμο εκπαίδευσης 

 Την συνάρτηση ενεργοποίησης των κρυφών νευρώνων και των 

νευρώνων εξόδου 

 

Για την αξιολόγηση του ΤΝΔ και την επιλογή του καταλληλότερου θα 

χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE), η 

ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE) και ο συντελεστής 

συσχέτισης (R) που δίνονται από τους παρακάτω τύπους 

p
2

i i

i=0

1
MSE= (d -y )

N
  (5.1) 
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p
2

i i

i=1

(d -y )

RMSE=
N


 

(5.2) 

N

i i

i=1

N N
2 2

i i

i=1 i=1

(d -d)(y -y)

R=

(d -d) (y -y)



 
 (5.3) 

Όπου di  = η επιθυμητή-γνωστή έξοδος,  

yi  = η πραγματική έξοδος (αποτέλεσμα που δίνει το ΤΝΔ), 

Ν = ο αριθμός των δεδομένων, 

   = η μέση τιμή των παρατηρήσεων,  

    = η μέση τιμή των αντίστοιχων αποτελεσμάτων του ΤΝΔ. 

Τα παραπάνω κριτήρια MSE, RMSE και R θα υπολογιστούν και για τα 

τρία σύνολα δεδομένων (εκπαίδευσης, αξιολόγησης και δοκιμής) και θα 

επιλεγεί το ΤΝΔ το οποίο παρουσιάζει τις μικρότερες τιμές για το σύνολο 

της δοκιμής (test set) το οποίο και δεν λαμβάνει μέρος στην εκπαίδευση.  

Τέλος, η υλοποίηση του ΤΝΔ πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό 

πακέτο του MATLAB
®
 για αυτό και κρίνεται σκόπιμο προτού 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εφαρμογής να γίνει 

μια σύντομη παρουσίαση της χρήσης του MATLAB
®
 στα ΤΝΔ. 

 

 

5.4 MATLAB
®
 και Τεχνητά Νευρωνικά δίκτυα 

 

Το MATLAB
® 

είναι ένα λογισμικό για υψηλής απόδοσης αριθμητικούς 

υπολογισμούς (numerical computations). Ιδρύθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 από τον  Cleve Moler, τότε πρόεδρο του τμήματος 

επιστήμης υπολογιστών στο πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού. Το 

σχεδίασε με σκοπό να δώσει στους μαθητές του πρόσβαση στο 

LINPACK και το EISPACK, χωρίς να χρειάζεται να μάθουν Fortran.  

 Παρέχει στο χρήστη ένα διαδραστικό περιβάλλον με χιλιάδες 

ενσωματωμένες συναρτήσεις, κατάλληλες για την υλοποίηση 

απαιτητικών υπολογιστικών αναλύσεων, γραφημάτων καθώς επίσης και 

για την παραγωγή διαφόρων animations. Προσφέρει τη δυνατότητα 

επέκτασης σε ποικίλα πεδία εφαρμογών με τη αξιοποίηση της υψηλού 
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επιπέδου γλώσσας προγραμματισμού, την οποία διαθέτει σε όλες τις 

εκδόσεις του. Το όνομα matlab προήρθε από τις λέξεις MATrix 

LABoratory δηλαδή εργαστήριο πινάκων. 

Όπως υποδηλώνεται και από το όνομά του, είναι ειδικά σχεδιασμένο 

για υπολογισμούς με πίνακες, όπως η επίλυση γραμμικών συστημάτων, η 

εύρεση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων, η αντιστροφή τετραγωνικών 

πινάκων κλπ. Επιπλέον το λογισμικό αυτό είναι εφοδιασμένο με πολλές 

επιλογές για γραφικά (δηλαδή για την κατασκευή γραφικών 

παραστάσεων) και προγράμματα γραμμένα στη δική του γλώσσα 

προγραμματισμού για την επίλυση άλλων προβλημάτων όπως η εύρεση 

των ριζών μη γραμμικής εξίσωσης, η επίλυση μη γραμμικών 

συστημάτων κ.α. Η γλώσσα προγραμματισμού του MATLAB
® 

 δίνει την 

ευχέρεια στο χρήστη να το επεκτείνει με δικά του προγράμματα.  

Επίσης παρέχονται και πολλές προαιρετικές εργαλειοθήκες  

(toolboxes)  οι οποίες προορίζονται για την ανάπτυξη ειδικών 

εφαρμογών, όπως συμβολικοί υπολογισμοί (symbolic computation), 

επεξεργασία εικόνων (image processing), στατιστική (statistics), 

σχεδιασμός ελέγχου συστημάτων (control system design), νευρωνικά 

δίκτυα (neural networks), ασαφή λογική (fuzzy logic) κ.α.  

 

 

Εικόνα 5.5 Περιβάλλον MATLAB
® 

 ,έκδοση 7.10.0 
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Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιαστεί η χρήση του MATLAB
® 

 για 

την υλοποίηση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων χρησιμοποιώντας την 

εργαλειοθήκη (toolbox) “neural network” (version 6.0.4) που είναι 

κυρίως σχεδιασμένη για μη εξειδικευμένους χρήστες και όχι γράφοντας 

κώδικα χρησιμοποιώντας έτοιμες συναρτήσεις. 

Ο τρόπος παράστασης του βασικού μοντέλου τεχνητού νευρώνα στο 

MATLAB
®
  παρουσιάζεται στο διάγραμμα 5.1. Συγκεκριμένα 

παρουσιάζεται ένας τεχνητός νευρώνα (general neuron) ο οποίος δέχεται 

ένα διάνυσμα  στοιχείων  1 2 Rp= p ,p ,...,p . Kάθε ένα στοιχείο του 

πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο συναπτικό του βάρος από το 

διάνυσμα συναπτικών βαρών  1,1 1,2 1,Rw= w ,w ,..,w . Επιπλέον προστίθεται η 

τιμή της πόλωσης (bias) b και το αποτέλεσμα n είναι το όρισμα (στοιχείο 

εισαγωγής) της συνάρτησης ενεργοποίησης (activation function) f  που 

δίνει έξοδο = (w p+b)a f  . 

 

 

Διάγραμμα 5.1 Βασικό μοντέλο τεχνητού νευρώνα στο περιβάλλον του 

MATLAB
®  

 [Πηγή : Demuth H. and Beale M., 2002] 

Αρχικά πρέπει να αναφερθεί πως πληκτρολογώντας την εντολή “help 
nnet” στο παράθυρο εντολών (command window) του MATLAB

®
  

εμφανίζονται όλες οι συναρτήσεις που παρέχονται από την εργαλειοθήκη 

“neural network”. 

Μέσα σε αυτά παρέχεται και μια σειρά από Graphical User 

Interfaces (Γραφικά περιβάλλοντα διεπαφής, GUI) για την υλοποίηση 

Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων με απλό και προσιτό τρόπο προς τον 

χρήστη. Στην συνέχεια δίνεται μια σύντομη περιγραφή των GUI που 

διατίθενται. 

 nctool  (Neural network classification tool): χρησιμοποιείται για 

την επίλυση προβλημάτων ομαδοποίησης (clustering) με την 

χρήση αυτό-οργανωμένου χάρτη (self-organizing map). 
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 nftool (Neural network fitting tool): επιλύει προβλήματα 

προσαρμογής (fitting problems) χρησιμοποιώντας ένα ΤΝΔ 

πρόσθιας τροφοδότησης δύο επιπέδων. 

 nprtool (Neural Network pattern recognition tool): 

χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων ταξινόμησης και 

αναγνώρισης προτύπων. Το ΤΝΔ που χρησιμοποιεί είναι ένα 

δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης δύο επιπέδων, με συνάρτηση 

ενεργοποίησης την σιγμοειδή για τους νευρώνες εξόδου. 

 nntool (Neural Network Toolbox graphical user interface) : δίνει 

την δυνατότητα κατασκευής ΤΝΔ διαφόρων τύπων και επιτρέπει 

την εισαγωγή, χρήση και εξαγωγή νευρωνικών δικτύων και 

δεδομένων. 

 nntraintool (Neural network training tool): ανοίγει το παράθυρο 

διεπαφής της εκπαίδευσης ενός ΤΝΔ. 

Οι παραπάνω GUI μπορούν να ανοίξουν είτε πληκτρολογώντας την 

αντίστοιχη εντολή στο command window είτε ανοίγοντας τες από την 

εργαλειοθήκη όπως φαίνεται στην εικόνα 5.6. 

 

 

Εικόνα 5.6 Εργαλειοθήκη “neural network” version 6.0.4  του MATLAB
®
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Επίσης παρουσιάζονται και οι συναρτήσεις ενεργοποίησης, που 

αναφέρονται ως transfer functions, οι οποίες παρέχονται με τις πλέον 

δημοφιλείς να παρουσιάζονται στο σχήμα 5.2. 
 

 

Σχήμα 5.2 Συναρτήσεις ενεργοποίησης του MATLAB
® 

[Πηγή : Demuth H. and Beale M., 2002] 

 

Τέλος αναφέρονται και οι αλγόριθμοι οι οποίοι παρέχονται για την 

διαδικασία της εκπαίδευσης ενός ΤΝΔ το MATLAB
®
. Οι αλγόριθμοι 

αυτοί προσφέρονται ως έτοιμες συναρτήσεις και κάποιοι από τους 

βασικότερους αναγράφονται στον πίνακα 5.2 μαζί με την εξήγηση τους. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

traingd 

Gradient descent backpropagation: Η μάθηση με 

ανάστροφη διάδοση σφάλματος στην απλή της μορφή. 

Προτείνεται όταν η εκπαίδευση γίνεται ανά πρότυπο 

(incremental training) και όχι σε ομαδική εκπαίδευση (batch 

training). 

traingdm 

Gradient descent with momentum backpropagation: Η 

μάθηση με ανάστροφη διάδοση σφάλματος με ορμή. 

Προτείνεται όταν η εκπαίδευση γίνεται ανά πρότυπο 

(incremental training) και όχι σε ομαδική εκπαίδευση (batch 

training). 

traingda 

Gradient descent with adaptive learning rate 

backpropagation: Η μάθηση με ανάστροφη διάδοση 

σφάλματος και μεταβλητό ρυθμό μάθησης. 

traingdx 

Gradient descent with momentum & adaptive learning rate 

backpropagation:  Συνδυάζει  μεταβλητό ρυθμό μάθησης 

και ορμή. Η τεχνική του μεταβλητού ρυθμού μάθησης και 

της ορμής μπορούν να συνδυαστούν για ακόμη καλύτερα 

αποτελέσματα (πάντα σε ομαδική μάθηση - batch training). 

trainlm 

Levenberg-Marquardt backpropagation: Προτεινόμενη από 

το Matlab μέθοδος. Ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθμων 

συζυγών κλίσεων (Conjugate gradient algorithms). 

trainbr 

Bayesian regularization: Η μέθοδος εκπαίδευσης της 

αυτόματης ομαλοποίησης είναι παραλλαγή της μεθόδου 

trainlm, με στόχο την ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Βασίζεται σε στατιστικές μεθόδους και μετρά πόσες 

παράμετροι του  δικτύου (βάρη) χρειάζονται πραγματικά. 

trainrp 

Resilient backpropagation (Rprop): Παραλλαγή του 

μεταβλητού ρυθμού μάθησης, που δεν λαμβάνει υπόψη την 

παράγωγο της συνάρτησης ενεργοποίησης αλλά μόνο το 

πρόσημο του σφάλματος. 

trainscg 

Scaled conjugate gradient backpropagation: Ανήκει επίσης 

στην κατηγορία των αλγορίθμων συζυγών κλίσεων 

(Conjugate gradient algorithms). Πρόκειται για ένα 

αλγόριθμο με γρήγορη απόκριση που εμφανίζει καλή 

συμπεριφορά ιδιαίτερα στα μεγάλα δίκτυα. 

trainb 
Γίνεται εκπαίδευση σε δεσμίδες δεδομένων με κανόνες 

εκμάθησης των συναπτικών βαρών και των πολώσεων. 

traincgb Powell-Beale με σύζευξη συντελεστή και ανάδραση 

trainbfg 
BFGS quasi-Newton συνάρτηση εκπαίδευσης με ανάδραση 

(Backpropagation) 

Πίνακας 5.2 Βασικές  συναρτήσεις αλγορίθμων εκπαίδευσης στο 

MATLAB
® 
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Από τους παραπάνω αλγόριθμους είναι γνωστό ότι ο trainscg είναι 

πολύ γρήγορος και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε μνήμη ενώ 

αντιθέτως ο trainlm είναι δύσκολο να εφαρμοστεί όσο το μέγεθος του 

δικτύου αυξάνει λόγω των απαιτήσεων σε μνήμη. Για την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης εργασίας θα χρησιμοποιηθεί το GUI nntool (Neural 

Network Toolbox graphical user interface). 

5.4.1 Γραφικό περιβάλλον διεπαφής nntool 

Το βασικό παράθυρο “Network/Data Manager” (εικόνα 5.7) του 

nntool εμφανίζεται είτε πληκτρολογώντας την εντολή είτε πηγαίνοντας 

από το toolbox neural network όπως ήδη αναφέρθηκε.  

Πριν ξεκινήσει η δημιουργία του δικτύου πρέπει να εισαχθούν τα 

δεδομένα εισόδου όπως επίσης και οι επιθυμητοί στόχοι στην αριστερή 

στήλη του παραθύρου. Αυτό γίνεται πατώντας το κουμπί “import” οπότε 

και εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 5.8. 

 

 

Εικόνα 5.7 Αρχικό παράθυρο nntool στο MATLAB
® 
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Εικόνα 5.8 Παράθυρο εισαγωγής δεδομένων από το  nntool του 

MATLAB
® 

Σε αυτό το σημείο επιλέγεται (από την στήλη “select a variable”) ο 

πίνακας ο οποίος αντιστοιχεί στα δεδομένα εισόδου οπότε και στο 

“import as” εισάγονται ως “input data” ενώ αντίστοιχα ο πίνακας των 

επιθυμητών αποκρίσεων εισάγεται ως “target data”. Κάθε φορά 

επιλέγεται το κουμπί “import” και όταν τελειώσει η διαδικασία το κουμπί 

“close” οπότε και γίνεται επιστροφή στο παράθυρο του “Network/Data 

Manager”.Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του νευρωνικού δικτύου 

πατώντας το κουμπί “new” στο παράθυρο “Network/Data Manager”, 

οπότε και ανοίγει το παράθυρο “create network or data” (εικόνα 5.9). 

Σε αυτό το παράθυρο πραγματοποιούνται οι κύριες επιλογές για το 

νευρωνικό δίκτυο το οποίο θα δημιουργηθεί, οι οποίες είναι οι εξής : 

 δηλώνεται το όνομα του δικτύου “name”. 

 Επιλέγεται ο τύπος (αρχιτεκτονική) του νευρωνικού δικτύου μέσα 

από μια σειρά διαθέσιμων τύπων όπως “feed-forward backprop”, 

“cascade forward backprop”, “competitive”, “linear layer” κ.α.  

 Δηλώνονται ο πίνακας των δεδομένων εισόδου (input data) και των 

επιθυμητών στόχων (target data). 

 Καθορίζεται ο αλγόριθμος-συνάρτηση εκπαίδευσης (training 

function) ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί, μέσα από ένα πλήθος 
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αλγορίθμων (πίνακας 5.2). Επίσης επιλέγεται η συνάρτηση 

απόδοσης (adaption learning function).  

Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 3.2 υπάρχει η εκπαίδευση 

κατά εποχές (batch training) και η συνεχής εκπαίδευση (incremental 

training). Στην περίπτωση που γίνεται η εκπαίδευση κατά εποχές 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η συνάρτηση εκπαίδευσης είτε η 

συνάρτηση απόδοσης αλλά στην περίπτωση της συνεχούς 

εκπαίδευσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση απόδοσης και 

οι είσοδοι να έχουν την μορφή στήλης και όχι πίνακα. 

 Ορίζεται το κριτήριο απόδοσης (performance function) του δικτύου 

και ο αριθμός των επιπέδων (number of layers) στον οποίον 

συμπεριλαμβάνονται τα κρυφά επίπεδα και το επίπεδο εξόδου.  

 Τέλος καθορίζεται ο αριθμός των νευρώνων (number of neurons) 

κάθε επιπέδου  (properties for : layer x) όπως επίσης και η 

συνάρτηση ενεργοποίησης τους (transfer function). Και επιλέγεται 

το κουμπί “create”. 

 

Εικόνα 5.9 Παράθυρο δημιουργίας νευρωνικού δικτύου “create network 

or data”  από το  nntool του MATLAB
® 
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Πλέον το αρχικό παράθυρο “Network/Data Manager” έχει την μορφή 

που φαίνεται στην εικόνα 5.10 και κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα του 

δικτύου που δημιουργήθηκε ανοίγει το παράθυρο “network ...x…” 

(εικόνα 5.11).  

Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν διάφορες καρτέλες μια από τις οποίες 

είναι η καρτέλα “train”που αφορά την διαδικασία εκπαίδευσης του 

δικτύου.  

Η καρτέλα αυτή έχει δύο υπό-καρτέλες την “training info” (εικόνα 

5.12)  και την  “training parameters” (εικόνα 5.13)  στις οποίες 

καθορίζονται οι παράμετροι της εκπαίδευσης που θα αναφερθούν στην 

συνέχεια.  

 

 

Εικόνα 5.10 Παράθυρο nntool μετά την δημιουργία δικτύου στο MATLAB
® 
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Εικόνα 5.11 Παράθυρο ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου πρόσθιας 

τροφοδότησης 2 κρυφών επιπέδων στο MATLAB
® 

 

Εικόνα 5.12 Καθορισμός παραμέτρων εκπαίδευσης από την καρτέλα 

“training info” στο MATLAB
® 

 

Στην πρώτη καρτέλα (εικόνα 5.12)  δηλώνονται τα δεδομένα 

εκπαίδευσης δηλαδή το δεδομένα εισόδου στο “inputs” και οι επιθυμητές 

έξοδοι στο “targets” ενώ αντίστοιχα δηλώνονται και τα ονόματα με τα 

οποία θα αποθηκευτούν τα αποτελέσματα.  
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Εικόνα 5.13 Καθορισμός παραμέτρων εκπαίδευσης ενός δικτύου πρόσθιας 

τροφοδότησης με αλγόριθμο εκπαίδευσης τον “trainlm” από την καρτέλα 

“training parameters” στο MATLAB
®
 

Στην δεύτερη καρτέλα (εικόνα 5.13)  καθορίζονται τα πλέον 

σημαντικά στοιχεία της εκπαίδευσης για τον συγκεκριμένο αλγόριθμο 

(σε αυτή την περίπτωση τον προτεινόμενο από το MATLAB
®
 “trainlm”) 

ο οποίος έχει ήδη επιλεγεί. Κάποια από αυτά είναι : 

 Το πεδίο “show” στο οποίο καθορίζεται ανά πόσες εποχές να 

φαίνονται τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. 

 Το πεδίο “epoch” με το οποίο δηλώνεται σε πόσες εποχές θα 

τερματίσει η εκπαίδευση εάν δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος ο 

οποίος ορίζεται στο πεδίο “goal”.  

 Η παράμετρος “time” καθορίζει τον χρόνο στον οποίον θα 

τελειώσει η εκπαίδευση εάν δεν συγκλίνει το δίκτυο.  

 Η παράμετρος “min_grad” δηλώνει την ελάχιστη τιμή της 

παραγώγου, την οποία αν το δίκτυο επιτύχει, αποτυγχάνει και 

σταματά την εκπαίδευση.  

Οι δύο τελευταίες παράμετροι όπως και οι υπόλοιπες είναι 

προτιμότερο να παραμένουν ως έχουν. Επομένως τελευταίο βήμα είναι η 

επιλογή του κουμπιού “train” προκειμένου να πραγματοποιηθεί τελικά η 

εκπαίδευση του δικτύου.  

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας της εκπαίδευσης εμφανίζεται το 

παράθυρο του GUI “nntraintool” το οποίο αφού τελειώσει η εκπαίδευση  
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παρουσιάζεται στην εικόνα 5.14. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

πρόκειται για ένα δίκτυο με  network type : “backprop”. 

 

Εικόνα 5.14 Παράθυρο GUI “nntraintool” μετά την εκπαίδευση ενός ΤΝΔ 

στο MATLAB
®
 

Επομένως το δίκτυο έχει πλέον εκπαιδευτεί και μπορεί να γίνει η 

προσομοίωση  από την καρτέλα “simulate” του παραθύρου “network 

..x..”. Επιστρέφοντας πλέον στο παράθυρο του “Network/Data Manager” 

και πατώντας το κουμπί “export” είναι δυνατή η αποθήκευση των 

στοιχείων του συγκεκριμένου ΤΝΔ.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως επιλέγοντας το κουμπί “performance” 

εμφανίζει μια γραφική παράσταση η οποία απεικονίζει τα σφάλματα 

MSE των τριών συνόλων εκπαίδευσης, αξιολόγησης και δοκιμής με τρία 

διαφορετικά χρώματα (εικόνα 5.15). Επίσης επιλέγοντας το κουμπί 

“regression”  εμφανίζεται ένα παράθυρο με τους συντελεστές συσχέτισης 

μεταξύ των εξόδων και των επιθυμητών στόχων (εικόνα 5.16). Εάν η 

τιμή αυτή είναι μονάδα τότε υπάρχει τέλεια συσχέτιση. 
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Εικόνα 5.15 Παράθυρο GUI “plotperform” στο MATLAB
®
 

 

 

Εικόνα 5.16 Παράθυρο GUI “plotregression” στο MATLAB
® 
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5.5 Εφαρμογή-Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο για την Πρόβλεψη 

Μετακινήσεων του Ναού της Μεγάλης Παναγίας της 

Σαμαρίνας 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν στις δύο προηγούμενες 

παραγράφους πραγματοποιήθηκαν διάφορες δοκιμές υλοποίησης ΤΝΔ, 

με βασικό στόχο την εύρεση εκείνου το οποίο θα επιτύχει τα καλύτερα 

αποτελέσματα για την πρόβλεψη των κατακόρυφων μετακινήσεων. 

 Η βασική αρχή που χρησιμοποιήθηκε ήταν εκείνη της δοκιμής και του 

ελέγχου (try-and-error) πραγματοποιώντας διάφορες αλλαγές κάθε φορά 

στον αριθμό των κρυφών επιπέδων, τον αριθμό των κρυφών νευρώνων, 

τον αλγόριθμο εκπαίδευσης και την συνάρτηση ενεργοποίησης των 

κρυφών νευρώνων και των νευρώνων εξόδου.  

Η επιλογή του καταλληλότερου  ΤΝΔ έγινε χρησιμοποιώντας ως 

κριτήρια το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE), η ρίζα του μέσου 

τετραγωνικού σφάλματος (RMSE) και τον συντελεστή συσχέτισης (R) . 

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με χρήση του λογισμικού MATLAB
® 

 

7.10.0. και συγκεκριμένα της εργαλειοθήκη (toolbox) “neural network” 

(version 6.0.4). 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 260 περίπου δοκιμές, δηλαδή έγινε η 

υλοποίηση 260 διαφορετικών ΤΝΔ. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των 

δικτύων ήταν ότι επρόκειτο για πολυεπίπεδα δίκτυα πρόσθιας 

τροφοδότησης (MLP), πλήρως συνδεδεμένα με έξι εισόδους και μια 

έξοδο. Για κάθε ένα από αυτά τα διαφορετικά σενάρια εφαρμόστηκαν 

διαφορετικές μέθοδοι εκπαίδευσης και έγινε η προσπάθεια 

βελτιστοποίησης των παραμέτρων κάθε ΤΝΔ προκείμενου τελικά να 

προσδιορισθεί εκείνο που δίνει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. 

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ενός κρυφού επιπέδου 

Αρχικά δοκιμάστηκαν ΤΝΔ τα οποία αποτελούνται από ένα κρυφό 

επίπεδο (hidden layer) με τον αριθμό των κρυφών νευρώνων να 

κυμαίνεται από 3 έως 18. Έχοντας αυτό ως δεδομένο 

πραγματοποιηθήκαν διάφορες δοκιμές αλλάζοντας τον αλγόριθμο 

εκπαίδευσης και τον αριθμό των κρυφών νευρώνων. Σε κάθε περίπτωση 

ως συνάρτηση ενεργοποίησης των κρυφών νευρώνων επιλέγηκε μια 

διαφορίσιμη μη γραμμική σιγμοειδής συνάρτηση η logsig, η οποία 

χρησιμοποιείται στις περισσότερες εφαρμογές καθώς αποδίδει τα 

καλύτερα αποτελέσματα. Για τους νευρώνες του επιπέδου εξόδου 

χρησιμοποιήθηκε η γραμμική συνάρτηση purelin. 
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Οι αλγόριθμοι οι οποίοι εξετάστηκαν ήταν ο trainlm, trainrp, 
trainscg, trainbfg, traingda, traingdx και ο traingd οι οποίοι έχουν 

αναλυθεί στον πίνακα 5.2. Από αυτούς ο trainlm είναι εκείνος που 

προτείνεται από το MATLAB
® 

 καθώς είναι από τους γρηγορότερους 

αλγόριθμους με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα των 

δοκιμών αυτών παρουσιάζονται στα διαγράμματα 5.2 και 5.3. 

Συγκεκριμένα στα διαγράμματα αυτά απεικονίζεται η ρίζα του μέσου 

τετραγωνικού σφάλματος (RMSE) για το σύνολο δοκιμής (test set) που 

όπως έχει αναφερθεί θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή του 

καταλληλότερου ΤΝΔ, τα οποία δίνονται από τους τύπους (5.2) και (5.3). 

 

  

  

Διάγραμμα 5.2 RMSE του συνόλου δοκιμής (test set) σε σχέση με τον 

αριθμό των κρυφών νευρώνων του κρυφού επιπέδου. Αλγόριθμοι  

εκπαίδευσης οι trainlm, trainrp, trainscg και trainbfg 
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Διάγραμμα 5.3 RMSE του συνόλου δοκιμής (test set) σε σχέση με τον 

αριθμό των κρυφών νευρώνων του κρυφού επιπέδου. Αλγόριθμοι 

εκπαίδευσης οι traingda, traingdx  και traingd 

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράμματα είναι φανερό πως ο 

αλγόριθμος trainlm δίνει τις καλύτερες τιμές  RMSE με καλύτερη εκείνη 

του δικτύου που αποτελείται από 9 κρυφούς νευρώνες ίση με ±0.7mm. 

Επίσης για το δίκτυο αυτό ο συντελεστής συσχέτισης του συνόλου 

δοκιμής (test set) είναι R=0.9875 γεγονός που δείχνει πως υπάρχει 

μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των εξόδων-αποτελεσμάτων του δικτύου και 

των αντίστοιχων επιθυμητών-γνωστών τιμών. 
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Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα δύο κρυφών επιπέδων 

Πραγματοποιήθηκαν διάφορα σενάρια στα οποία αυτή την φορά κοινή 

συνιστώσα ήταν η ύπαρξη  2 κρυφών επιπέδων, όπου το καθένα μπορεί 

να αποτελείται από 3 έως 18 κρυφούς νευρώνες. Έγιναν πολλές δοκιμές 

από τις οποίες και αυτή την φορά παρατηρήθηκε πως τα καλύτερα 

αποτελέσματα εμφανίζονταν στα δίκτυα τα οποία εκπαιδεύονταν με 

χρήση του αλγόριθμου trainlm και στα οποία η συνάρτηση 

ενεργοποίησης των νευρώνων ήταν η logsig. 

 Επομένως αποφασίστηκε οι όποιες δοκιμές να γίνουν κυρίως 

αλλάζοντας τον αριθμό των νευρώνων των δύο κρυφών επιπέδων και 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο εκπαίδευσης trainlm και συνάρτηση 

ενεργοποίησης την logsig. Τα αποτελέσματα ορισμένων δοκιμών οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα.  

  

  
Διάγραμμα 5.4 RMSE του συνόλου δοκιμής σε σχέση με τον αριθμό των 

νευρώνων του δεύτερου κρυφού επιπέδου, με αλγόριθμος εκπαίδευσης 

trainlm. Κρυφοί νευρώνες πρώτου κρυφού επιπέδου 3,4,5 και 6. 
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Διάγραμμα 5.5 RMSE του συνόλου δοκιμής σε σχέση με τον αριθμό των 

νευρώνων του δεύτερου κρυφού επιπέδου, με αλγόριθμος εκπαίδευσης 

trainlm. Κρυφοί νευρώνες πρώτου κρυφού επιπέδου 7,8,9,10 και 11. 
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Τελικά ύστερα από την πραγματοποίηση όλων των δοκιμών 

διαπιστώθηκε πως το δίκτυο το οποίο επιφέρει τα καλύτερα 

αποτελέσματα για την πρόβλεψη κατακόρυφων μετακινήσεων είναι 

εκείνο το οποίο αποτελείται από δύο κρυφά επίπεδα και έχει την 

αρχιτεκτονική          (σχήμα 5.3). Δηλαδή το δίκτυο 

αποτελείται από 6 εισόδους (inputs), δύο κρυφά επίπεδα με 4 και 10 

κρυφούς νευρώνες αντίστοιχα, και μία έξοδο (output). 

Ως αλγόριθμος εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε ο  Levenberg-Maquart 

(trainlm), ο οποίος είναι μια παραλλαγή του αλγόριθμου της 

οπισθοδιάδοσης, και ως συνάρτηση ενεργοποίησης των κρυφών 

νευρώνων η σιγμοειδής συνάρτηση. 

 

 

Σχήμα 5.3 Σχηματική απεικόνιση βέλτιστου ΤΝΔ για την πρόβλεψη των 

κατακόρυφων μετακινήσεων  
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Τα αποτελέσματα των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και οι 

παράμετροι αυτού του ΤΝΔ παρουσιάζονται στον πίνακα 5.3 και στα 

διαγράμματα 5.6 και 5.7. Τέλος το διάγραμμα 5.8 παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα-εξόδους που προέκυψαν από το ΤΝΔ για το σύνολο 

δοκιμής και τα αντίστοιχα επιθυμητά αποτελέσματα. 
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2
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±0.1 ±0.3 ±0.2 
 

R 
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±0.3 ±0.5 ±0.5 
 

Πίνακας 5.3 Αποτελέσματα και παράμετροι βέλτιστου ΤΝΔ για την 

πρόβλεψη κατακόρυφων μετακινήσεων Ιερού Ναού Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου –Μεγάλη Παναγιά – Σαμαρίνας Ν. Γρεβενών 
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Διάγραμμα 5.6 Διάγραμμα MSE σε κάθε εποχή (epoch) για τα σύνολα 

εκπαίδευσης, αξιολόγησης και δοκιμής  

 

Διάγραμμα 5.7 Διαγράμματα συντελεστή συσχέτισης μεταξύ εξόδων ΤΝΔ 

και επιθυμητών-γνωστών εξόδων για τα σύνολα εκπαίδευσης, αξιολόγησης 

και δοκιμής
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Διάγραμμα 5.8 Διάγραμμα επιθυμητών-γνωστών και πραγματικών εξόδων (αποτελεσμάτων) ως προς τα 36 διανύσματα 

του συνόλου δοκιμής (test set) του βέλτιστου ΤΝΔ, αποτελούμενο από 6 εισόδους δύο κρυφά επίπεδα 4 και 10 κρυφών 

νευρώνων αντίστοιχα και 1 έξοδο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

6.1 Συμπεράσματα 

Τελικός στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασία ήταν ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ΤΝΔ το οποίο θα μπορούσε να κάνει 

προβλέψεις μετακινήσεων ενός τεχνητού έργου με ικανοποιητική 

αβεβαιότητα. 

 Το αντικείμενο της εφαρμογής είναι η πρόβλεψη κατακόρυφων 

μετακινήσεων του Ιερού Ναού Μεγάλης Παναγίας Σαμαρίνας του Ν. 

Γρεβενών. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν απαραίτητη η μελέτη της 

λειτουργίας, του τρόπου εκπαίδευσης αλλά και της δομής των ΤΝΔ όπως 

επίσης και της βιβλιογραφικής αναζήτησης άλλων εφαρμογών στις 

οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί και αφορούν σε γεωδαιτικά προβλήματα.  

Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν είναι τα εξής : 

 Γενικότερα η υλοποίηση ενός ΤΝΔ για την επίλυση 

οποιουδήποτε προβλήματος αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 

εναλλακτική λύση, αλλά δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχει σαφής μαθηματική λύση του προβλήματος. Αυτό 

συμβαίνει καθώς δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για την 

ανάπτυξή τους σε οποιαδήποτε εφαρμογή όπως επίσης και ο 

χρόνος που απαιτείται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

τους είναι αρκετά αυξημένος.  

Γενικά λοιπόν, τα ΤΝΔ δεν θα αντικαταστήσουν παραδοσιακές 

μεθόδους υπολογισμού, ειδικά αυτές που έχουν πολλές 

μαθηματικές διεργασίες αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται 

συνδυαστικά για να επιλύσουν προβλήματα τα οποία θα 

παρέμεναν άλυτα. 

 

 Σε κάθε περίπτωση, που γίνεται η διερεύνηση της υλοποίησης 

ενός ΤΝΔ για την επίλυση ενός προβλήματος, υπάρχουν πολλές 

επιλογές όσον αφορά την αρχιτεκτονική τους, την μέθοδο και 

τους κανόνες εκπαίδευσης τους. Επομένως πρέπει να 

ακολουθείται η μέθοδος δοκιμής και έλεγχου προκειμένου να 

καταλήξει κάποιος στην υλοποίηση ενός ΤΝΔ που θα επιφέρει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. 
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Όσο το δυνατόν περισσότερες δοκιμές πραγματοποιηθούν τόσο 

πιο ολοκληρωμένη είναι μια εργασία διερεύνησης της χρήσης 

των ΤΝΔ σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το γεγονός αυτό ωστόσο 

έχει ως συνέπεια να απαιτείται πολύς χρόνο έως ότου καταλήξει 

κάποιος στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

 Η χρήση του λογισμικού MATLAB
® 

και συγκεκριμένα της 

εργαλειοθήκης (toolbox) “neural network” δίνει την δυνατότητα 

σε  μη εξειδικευμένους χρήστες να υλοποιήσουν ΤΝΔ χωρίς να 

χρειάζεται να συνταχθεί κώδικας αλλά χρησιμοποιώντας έτοιμες 

συναρτήσεις. 

Επιπλέον παρέχεται και μια σειρά από GUI για την υλοποίηση 

ΤΝΔ  με απλό και προσιτό τρόπο προς τον μη εξειδικευμένο 

χρήστη. 

 

 Η κάθε δοκιμή εκπαίδευσης ενός συγκεκριμένου ΤΝΔ, η οποία 

πραγματοποιείται στο λογισμικό MATLAB
®
, χρειάζεται από 

μερικά δευτερόλεπτα έως κάποια λεπτά ανάλογα με τις εποχές 

οι οποίες πραγματοποιούνταν σε κάθε περίπτωση.  

 

 Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης έτσι ώστε 

να επιλέγεται το καταλληλότερο ΤΝΔ. Τα πλέον 

χρησιμοποιούμενα κριτήρια αξιολόγησης είναι το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα (MSE), η ρίζα του μέσου τετραγωνικού 

σφάλματος (RMSE) και τον συντελεστή συσχέτισης (R) .  

Τελικά επιλέγεται το δίκτυο που έχει τις μικρότερες τιμές σε 

αυτά τα τρία κριτήρια για το σύνολο της δοκιμής (test set) το 

οποίο και δεν λαμβάνει μέρος στην εκπαίδευση . 

 

 Κατά την διάρκεια της εκπαίδευση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην αποφυγή του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης 

(overfitting). Κατά το φαινόμενο αυτό το σφάλμα του συνόλου 

εκπαίδευσης τείνει σε μια πολύ μικρή τιμή, αλλά με την 

εισαγωγή νέων δεδομένων στο δίκτυο, το σφάλμα λαμβάνει 

μεγάλες τιμές.  

Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση το δίκτυο μπορεί να έχει 

απομνημονεύσει σωστά αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

φάση της εκπαίδευσης, αλλά δεν έχει μάθει να γενικεύει σωστά 

πάνω σε νέα δεδομένα. 

Για την αποφυγή του, επομένως, χρησιμοποιείται το σύνολο 

αξιολόγησης προκείμενου όταν το σφάλμα του ξεπεράσει μια 

τιμή να σταματήσει η εκπαίδευση.  
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 Τα ΤΝΔ μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο για την 

πρόβλεψη μετακινήσεων φυσικών και τεχνητών κατασκευών. 

Ωστόσο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη 

επαρκούς αριθμού δεδομένων για τη διαδικασία της 

εκπαίδευσής τους. 

Ο αριθμός των διαθέσιμων δεδομένων τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την 

εκπαίδευση τους. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των δεδομένων τόσο 

καλύτερα θα «εκπαιδευτεί» το δίκτυο και επομένως θα παράγει 

ορθότερα αποτελέσματα.  

 

 Σήμερα τα ΤΝΔ χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιστημονικές 

περιοχές όπως η οικονομία, η άμυνα, η μετεωρολογία κ.ά. Αυτό 

είχε ως φυσικό επακόλουθο την χρήση των ΤΝΔ στην επιστήμη 

των Μηχανικών γενικότερα, αλλά και της Γεωδαισίας 

ειδικότερα.  

Όπως παρουσιάστηκε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

εφαρμογών των ΤΝΔ σε γεωδαιτικά προβλήματα έχει αρχίσει τα 

τελευταία χρόνια να γίνεται μια πρώτη προσπάθεια διερεύνηση 

της χρήσης τους σε αυτά.  

Αρκετές από τις γεωδαιτικές εφαρμογές στις οποίες 

χρησιμοποιηθήκαν ως σήμερα τα ΤΝΔ απέδωσαν τελικά πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, δίνοντας ακόμα και καλύτερα 

αποτελέσματα συγκρινόμενα με κλασσικές μεθόδους επίλυσης 

των προβλημάτων αυτών.  

 

 Για την υλοποίηση του καταλληλότερου ΤΝΔ για την πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων του Βυζαντινού Ναού, που 

αποτέλεσε και την εφαρμογή της παρούσας μεταπτυχιακής, 

χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν συνολικά 264 δοκιμές 

αλλάζοντας : 

 

 τον αριθμό των κρυφών επιπέδων, 

 τον αριθμό των κρυφών νευρώνων, 

 τον αλγόριθμο εκπαίδευσης, 

 την συνάρτηση ενεργοποίησης των κρυφών νευρώνων 

και των νευρώνων εξόδου. 

 

 Διαπιστώθηκε πως για την πρόβλεψη των κατακόρυφων 

μετακινήσεων τα δίκτυα που υλοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν για 

την εύρεση του καταλληλότερου αποτελούνταν από έξι (6) 

εισόδους (inputs) και μια έξοδο (output). Οι είσοδοι ήταν : 
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 Οι τρείς συντεταγμένες Χ,Υ,Η του κάθε σημείου. 

 Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται η 

μετακίνηση. 

 Η χρονολογία στην οποία αναφέρεται η μετακίνηση. 

 Τέλος, η θέση του σημείου δηλαδή εάν βρίσκεται στο 

εσωτερικό ή στο εξωτερικό του Ναού. 

 

Η μία έξοδος ήταν φυσικά η αντίστοιχη κατακόρυφη 

μετακίνηση (ΔΗ) σε χιλιοστά (mm). 

Χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα οι κατακόρυφες μετακινήσεις 

(ΔΗ) 15 σημείων που βρίσκονται στον Ναό των οποίων είναι 

γνωστές οι συντεταγμένες τους, σε συγκεκριμένες περιόδους 

(ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 1
η
 περίοδος, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2

η
 

περίοδος, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3
η
 περίοδος) σε 

τέσσερα διαφορετικά έτη (2009, 2010, 2011, 2012). 

Δηλαδή τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση του ΤΝΔ ήταν σε αριθμό 180, αφού για κάθε σημείο 

δίνονται συνολικά 12 κατακόρυφες μετακινήσεις (τρείς περίοδοι 

για κάθε χρονιά).   

 

 Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε εκπαίδευση με επίβλεψη 

(supervised training), για την οποία πρέπει να είναι διαθέσιμο 

ένα σύνολο από πρότυπα εκπαίδευσης των οποίων είναι γνωστές 

οι επιθυμητές έξοδοι, γεγονός που ισχύει σε αυτή την εφαρμογή 

καθώς ήδη είναι γνωστές κάποιες κατακόρυφες μετακινήσεις, 

από προϋπάρχουσες μετρήσεις.  

 

 Από τα 180 πρότυπα-παραδείγματα τα οποία ήταν διαθέσιμα τα 

108 (60%) αποτέλεσαν το σύνολο εκπαίδευσης, τα 36 (20%) το 

σύνολο αξιολόγησης και τα άλλα 36 (20%) το σύνολο δοκιμής.  

Τα δεδομένα τα οποία τελικά χρησιμοποιήθηκαν φάνηκε πως 

ήταν αρκετά για την υλοποίηση του δικτύου πρόβλεψης 

κατακόρυφων μετακινήσεων. 

 Τελικά ήταν εφικτός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ΤΝΔ 

το οποίο να έχει την δυνατότητα πρόβλεψης της κατακόρυφης 

μετακίνησης (ΔΗi), ενός συγκεκριμένου σημείου i του 

γεωδαιτικού δικτύου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου-

Μεγάλη Παναγιά-Σαμαρίνας του Νομού Γρεβενών για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενός συγκεκριμένου 

μελλοντικού έτος. 
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Το ΤΝΔ το οποίο έδωσε τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα 

είναι ένα δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης αποτελούμενο από δύο 

κρυφά επίπεδα και έχει την αρχιτεκτονική         .  

Ως αλγόριθμος εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε ο  Levenberg-

Maquart, ο οποίος είναι μια παραλλαγή του αλγόριθμου της 

οπισθοδιάδοσης, και ως συνάρτηση ενεργοποίησης των κρυφών 

νευρώνων η σιγμοειδής συνάρτηση.  

Το δίκτυο αυτό προβλέπει κατακόρυφες μετακινήσεις με     

MSE= ±0.2mm,  RMSE= ±0.5mm και  R=0.9928 για το σύνολο 

δοκιμής. 
 

 Παρατηρήθηκε μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των εξόδων-

αποτελεσμάτων που παρείχε το ΤΝΔ και των επιθυμητών-

γνωστών εξόδων, η οποία δίνεται από τον συντελεστή 

συσχέτισης R και ο οποίος στο τελικό δίκτυο έχει τιμή 0.9928 

για το σύνολο δοκιμής. 
 

 Ύστερα από τις δοκιμές για τον αριθμό των κρυφών επιπέδων 

του ΤΝΔ παρατηρήθηκε ότι ακριβέστερα αποτελέσματα για την 

πρόβλεψη παρείχαν τα δίκτυα τα οποία αποτελούνταν από δύο 

κρυφά επίπεδα σε σχέση με εκείνα τα οποία αποτελούνταν από 

ένα μόνο κρυφό επίπεδο.   

 

 Ορθότερα αποτελέσματα επέφερε η χρήση της σιγμοειδούς 

συνάρτηση ως συνάρτηση ενεργοποίησης των νευρώνων των 

κρυφών επιπέδων.  

 

 Στην συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα ροής του Τεχνητού 

Νευρωνικού Δικτύου πρόβλεψης κατακόρυφων μετακινήσεων 

Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου-Μεγάλη Παναγιά-

Σαμαρίνας του Νομού Γρεβενών. 
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Διάγραμμα  6.1 Διάγραμμα ροής ΤΝΔ πρόβλεψης κατακόρυφων μετακινήσεων
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6.2 Προτάσεις 

Από την πραγματοποίηση της μεταπτυχιακής εργασίας και ύστερα από 

την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της, προκύπτουν αρκετά 

ενδιαφέρονται σημεία τα οποία είναι χρήσιμο να διερευνηθούν στο 

μέλλον προκειμένου να οδηγήσουν σε ορθότερα και ακριβέστερα 

αποτελέσματα : 

 Χρήσιμο είναι να πραγματοποιηθούν δοκιμές χρησιμοποιώντας 

άλλη αρχιτεκτονική δικτύου εκτός από τα πολυεπίπεδα δίκτυα 

πρόσθιας τροφοδότησης MLPs. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική 

επιλέγηκε καθώς είναι η περισσότερο διαδομένη σε γεωδαιτικές 

εφαρμογές. Ωστόσο είναι σημαντική η εκπαίδευση ΤΝΔ άλλων 

αρχιτεκτονικών για την διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής 

αποτελεσμάτων πρόβλεψης κατακόρυφων μετακινήσεων με 

μικρότερη αβεβαιότητα.  
 

 Στην περίπτωση του αλγόριθμου οπισθοδιάδοσης του 

σφάλματος, που και αυτός αποτελεί τον πλέον 

χρησιμοποιούμενο, θα μπορούσαν να γίνουν δοκιμές αλλαγής 

της τιμής του ρυθμού εκπαίδευσης, που αποτελεί μια πολύ 

σημαντική του παράμετρο. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή όπου 

χρησιμοποιήθηκε αυτός ο αλγόριθμος θεωρήθηκε σταθερός 

ρυθμός εκπαίδευσης ίσος με 0.01, οπού αποτελεί την 

προτεινόμενη τιμή του λογισμικού πακέτου MATLAB
®
.  

Μεταβάλλοντας το ρυθμό εκπαίδευσης θα γίνει έλεγχος 

υλοποίησης ίσως ενός ΤΝΔ πρόβλεψης κατακόρυφων 

μετακινήσεων με μικρότερη αβεβαιότητα. 

 

 Θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθούν δοκιμές 

χρησιμοποιώντας άλλα στοιχεία ως δεδομένα εισόδου, πάντα με 

στόχο την εύρεση του καταλληλότερου ΤΝΔ. Ως δεδομένο 

εισόδου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σφάλμα 

προσδιορισμού του ΔΗ. 
 

 Πραγματοποίηση δοκιμών χρησιμοποιώντας άλλα ποσοστά για 

τα σύνολα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και δοκιμής. Στην 

συγκεκριμένη εφαρμογή το σύνολο εκπαίδευσης αποτελούσε το 

60% των δεδομένων, το σύνολο αξιολόγησης το 20% και το 

σύνολο δοκιμής επίσης το 20%.  
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Ωστόσο όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που 

να καθορίζει ξεκάθαρα το ποσοστό κάθε συνόλου, παρά μόνον ο 

γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο εκπαίδευσης 

πρέπει να κυμαίνεται από το 60% έως το 80%. Επομένως η 

χρήση περισσότερων δεδομένων για την εκπαίδευση του 

δικτύου ίσως είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός 

καταλληλότερου ΤΝΔ.  
 

 Να διερευνηθεί η εκπαίδευση ΤΝΔ για άλλα προβλήματα της 

επιστήμης της γεωδαισίας όπως  :  

 

 O προσδιορισμός της αποχής του γεωειδούς,  

 της ταλάντωσης ενός τεχνικού έργου, 

  ο προσδιορισμός-πρόβλεψη οριζόντιων μετακινήσεων 

αλλά και μετακινήσεων στις τρείς διαστάσεις, 

  η πρόβλεψη της τροχιάς των GNSS δορυφόρων με 

σκοπό την έκδοση ακριβέστερων εφημερίδων σε real 

time και όχι σε 15 μέρες,   

 η πρόβλεψη μετακινήσεων των μόνιμων σταθμών GPS 

όπου υπάρχει μεγάλος αριθμών στοιχείων εκπαίδευσης 

κ.ά. 
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THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS  

IN THE FIELD OF GEODESY 

 WITH AN EMPHASIS ON THE PREDICTION OF VERTICAL 

DISPLACEMENTS 
 

This Master’s thesis aims to provide an introduction to Artificial 

Neural Networks (ANNs), including the main aspects of their structure 

and modus operandi, as well as a review of the literature on their use in 

the field of Geodesy. It looks into the behaviour of natural and artificial 

structures, focusing on the probability of the use of ANNs to predict 

vertical displacements.  

 The thesis is structured in six chapters: 

 The first chapter explains how ANNs were inspired by biological 

neural networks, discusses their main features and presents the 

various fields and disciplines in which they are used. It also 

compares the key features of ANNs to those of computers. Finally, 

it traces their historical evolution.  

 The second chapter presents the key operating principles of the 

first ANNs and the structure of the basic information processing 

unit, i.e. the artificial neuron. It also looks into the differentiation of 

ANNs on the basis of their architecture. 

 The third chapter describes the fundamental process behind 

ANNs, i.e. their “training”. More precisely, this chapter analyses 

the methods and ways in which an ANN can be trained, presenting 

some of the main training algorithms that are available. Finally, it 

summarises the steps that need to be followed to design an ANN. 

 The fourth chapter looks into the use of ANNs in geodetical 

applications, citing a number of applications to local geoid 

mapping, sea level prediction, coordinate transformation etc. 

 The fifth chapter presents the application implemented to study 

the use of ANNs in the prediction of vertical displacements in a 

Byzantine church. Moreover, it presents certain key aspects of the 

use of the MATLAB 
®
 software to implement ANN’s.  

More precisely, this application involved the prediction of 

vertical displacements in the Church of “Megali Panagia” in 

Samarina, Grevena (Greece). The displacement trend had been 
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identified through a study of pre-existing measurements from a 

geodetic monitoring network established both inside and outside of 

the Church.  

In order to implement and design an ANN that would produce 

correct results and eventually make perditions of sufficient 

accuracy, all the steps necessary for designing ANNs were 

followed. Implementation was carried out using MATLAB
®
 and, 

more precisely, its “neural networks toolbox”. 

264 trials were performed until the most suitable ANN was 

identified. It was decided that, in each trial, the network would 

consist of six inputs: 

 three coordinates of each point - X,Y,H; 

 the period during which the displacement was observed; 

 the year in which displacement occurred; 

 the location of the point, i.e. inside or outside the Temple; 

and one output, i.e. the resulting vertical displacement (ΔΗ), in 

mm. 

 These trials differed in terms of: 

 the number of hidden layers; 

 the number of hidden neurons; 

 the training algorithm;  

 the activation function of hidden and output neurons. 

Finally it was decided that the ANNs that would be implemented 

and compared with each other to find the most suitable one, would 

be fully connected multilayer feed-forward networks (MLP) and 

that they would be trained epoch by epoch (“batch training”). 

A “training set” of 108 training examples-paradigms was used 

during the training stage. 

Moreover, 36 paradigms were used for the evaluation 

(“evaluation set”) and another 36 for the testing (“test set”).  
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The mean squared error (MSE), root mean square error (RMSE) 

and correlation coefficient (R) of the test set were used as criteria 

to evaluate and select the most suitable ANN. 

The network that eventually produced the best results in terms of 

predicting vertical movements was the one that consisted of two 

hidden layers with 6×4×10×1 architecture. The Levenberg-Maquart 

algorithm – a variation of the back-propagation algorithm – was 

used as training algorithm, while the Sigmoidal function was used 

as the activation function for the hidden neurons.  

This network predicts vertical displacement with                    

MSE = ±0.2mm, RMSE = ±0.5mm, R = 0.9928 for the test set. 

Thus, using the trained ANN that has been implemented, 

predictions can be made about the vertical displacement (ΔΗ) of a 

specific point in the Church’s geodetic network for a certain period 

of time and future year, with an uncertainty of ±0.5mm.  

 Finally, the sixth chapter presents the conclusions of this Master’s 

thesis, as well as a number of suggestions for future research that 

may produce interesting findings.  
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Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 
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συνολικό 

net1 1 trainlm 3 longsig --- --- 1 purelin 2.4 2.0 2.7 0.7754 0.6915 0.7595 0.7502 

net2 1 trainlm 4 longsig --- --- 1 purelin 2.4 2.0 2.8 0.7026 0.7048 0.7292 0.7041 

net3 1 trainlm 5 longsig --- --- 1 purelin 0.6 1.0 2.8 0.9729 0.9619 0.9724 0.9696 

net4 1 trainlm 6 longsig --- --- 1 purelin 1.6 1.3 1.8 0.9207 0.8810 0.8942 0.9016 

net5 1 trainlm 7 longsig --- --- 1 purelin 2.1 2.1 2.6 0.7990 0.6470 0.7712 0.7695 

net6 1 trainlm 8 longsig --- --- 1 purelin 0.7 1.0 0.9 0.9828 0.9616 0.9729 0.9739 

net7 1 trainlm 9 longsig --- --- 1 purelin 0.4 0.8 0.7 0.9940 0.9649 0.9875 0.9871 

net8 1 trainlm 10 longsig --- --- 1 purelin 1.0 1.1 1.5 0.9741 0.9496 0.9312 0.9549 

net9 1 trainlm 11 longsig --- --- 1 purelin 0.4 0.8 1.0 0.9950 0.9669 0.9781 0.9842 

net10 1 trainlm 12 longsig --- --- 1 purelin 0.5 0.7 0.8 0.9910 0.9760 0.9793 0.9844 

net11 1 trainlm 13 longsig --- --- 1 purelin 0.4 1.0 1.7 0.9945 0.9489 0.9142 0.9639 

net12 1 trainlm 14 longsig --- --- 1 purelin 0.5 1.4 2.9 0.9935 0.9161 0.8078 0.9185 

net13 1 trainlm 15 longsig --- --- 1 purelin 0.4 1.1 1.8 0.9983 0.9040 0.9003 0.9573 

net14 1 trainlm 16 longsig --- --- 1 purelin 0.5 1.0 2.1 0.9976 0.9266 0.9112 0.9555 

net15 1 trainlm 17 longsig --- --- 1 purelin 1.8 3.4 5.3 0.9830 0.4194 0.1401 0.6211 

net16 1 trainlm 18 longsig --- --- 1 purelin 1.5 2.5 2.9 0.9610 0.6786 0.7445 0.8293 

net17 2 trainlm 9 longsig 3 longsig 1 purelin 3.4 2.6 4.0 0.3268 0.0574 0.0279 0.1999 

net18 2 trainlm 9 longsig 4 longsig 1 purelin 2.9 2.6 4.2 0.8170 0.6392 0.2277 0.6452 

net19 2 trainlm 9 longsig 5 longsig 1 purelin 1.2 1.3 1.5 0.9575 0.8735 0.9319 0.9369 

net20 2 trainlm 9 longsig 6 longsig 1 purelin 0.6 1.1 1.9 0.9885 0.9198 0.9032 0.9529 

net21 2 trainlm 9 longsig 7 longsig 1 purelin 0.8 0.8 1.0 0.9793 0.9572 0.9713 0.9731 

net22 2 trainlm 9 longsig 8 longsig 1 purelin 3.8 2.6 4.6 0.9381 0.7448 0.0902 0.7017 

net23 2 trainlm 9 longsig 9 longsig 1 purelin 0.5 0.8 1.1 0.9901 0.9695 0.9714 0.9787 

net24 2 trainlm 9 longsig 10 longsig 1 purelin 4.3 3.1 4.3 0.4144 0.3506 0.1902 0.2592 

net25 2 trainlm 9 longsig 11 longsig 1 purelin 0.3 1.1 2.0 0.9973 0.8906 0.8909 0.9481 

net26 2 trainlm 9 longsig 12 longsig 1 purelin 0.8 0.9 1.2 0.9981 0.9439 0.9539 0.9773 

net27 2 trainlm 9 longsig 13 longsig 1 purelin 0.6 1.2 1.7 0.9924 0.9297 0.9101 0.9578 
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Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 

network 

αριθμ. 

κρυφ.  

Επιπ. 

αλγόρ. 

εκπ. 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 

1ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 1ου 

επιπέδου 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 2ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 2ου 

επιπέδου 

αριθμ. 

νευρ. 

επιπ. 

εξόδου 

συν. ενεργ. 

νευρ.  

επιπέδου 

εξόδου 

RMSE (mm) 

συνόλου 

εκπαίδευσης 

RMSE 

(mm) 

συνόλου 

αξιολόγη-

σης 

RMSE 

(mm)  

συνόλου 

δοκιμής 

R συνόλου 

εκπαίδευσης 

R 

συνόλου 

αξιολόγη-

σης 

R 

συνόλου 

δοκιμής 

R 

συνολικό 

net28 2 trainlm 9 longsig 14 longsig 1 purelin 0.5 1.0 1.3 0.9902 0.9338 0.9461 0.9698 

net29 2 trainlm 9 longsig 15 longsig 1 purelin 1.6 2.9 4.0 0.9780 0.4793 0.4907 0.7672 

net30 2 trainlm 10 longsig 3 longsig 1 purelin 3.4 2.6 4.0 0.1826 0.1103 0.3255 0.1223 

net31 2 trainlm 10 longsig 4 longsig 1 purelin 0.7 1.0 1.7 0.9903 0.9157 0.9247 0.9523 

net32 2 trainlm 10 longsig 5 longsig 1 purelin 0.7 1.1 2.2 0.9902 0.9144 0.8375 0.9383 

net33 2 trainlm 10 longsig 6 longsig 1 purelin 1.5 1.6 2.6 0.9709 0.8795 0.7675 0.8956 

net34 2 trainlm 10 longsig 7 longsig 1 purelin 2.7 3.5 6.9 0.8986 0.0915 0.1360 0.3719 

net35 2 trainlm 10 longsig 8 longsig 1 purelin 0.6 1.0 1.2 0.9939 0.9180 0.9533 0.9719 

net36 2 trainlm 10 longsig 9 longsig 1 purelin 0.9 3.1 6.6 0.9922 0.6016 0.3969 0.6731 

net37 2 trainlm 10 longsig 10 longsig 1 purelin 0.2 0.7 1.1 0.9979 0.9645 0.9605 0.9825 

net38 2 trainlm 10 longsig 11 longsig 1 purelin 0.8 1.6 3.3 0.9944 0.7955 0.7865 0.8763 

net39 2 trainlm 10 longsig 12 longsig 1 purelin 0.5 0.8 1.5 0.9961 0.9575 0.9303 0.9728 

net40 2 trainlm 10 longsig 13 longsig 1 purelin 0.4 1.1 1.9 0.9990 0.9057 0.9146 0.9548 

net41 2 trainlm 10 longsig 14 longsig 1 purelin 1.2 1.5 3.2 0.9982 0.8073 0.6430 0.8815 

net42 2 trainlm 10 longsig 15 longsig 1 purelin 1.3 1.8 2.9 0.9874 0.8015 0.6978 0.8767 

net43 2 trainlm 11 longsig 3 longsig 1 purelin 3.3 2.7 4.0 0.2994 0.1534 0.0479 0.1922 

net44 2 trainlm 11 longsig 4 longsig 1 purelin 0.4 0.8 0.9 0.9977 0.9676 0.9756 0.9850 

net45 2 trainlm 11 longsig 5 longsig 1 purelin 0.7 1.7 3.0 0.9859 0.7798 0.7580 0.8861 

net46 2 trainlm 11 longsig 6 longsig 1 purelin 0.5 0.8 1.5 0.9970 0.9429 0.9422 0.9714 

net47 2 trainlm 11 longsig 7 longsig 1 purelin 2.9 3.8 5.9 0.9747 0.9281 0.8935 0.9430 

net48 2 trainlm 11 longsig 8 longsig 1 purelin 0.5 0.8 0.9 0.9943 0.9419 0.9755 0.9806 

net49 2 trainlm 11 longsig 9 longsig 1 purelin 1.1 2.7 4.2 0.9749 0.6602 0.3178 0.7372 

net50 2 trainlm 11 longsig 10 longsig 1 purelin 0.4 0.9 1.9 0.9985 0.9522 0.8996 0.9626 

net51 2 trainlm 11 longsig 11 longsig 1 purelin 0.4 1.0 2.3 0.9979 0.8388 0.8284 0.9344 

net52 2 trainlm 11 longsig 12 longsig 1 purelin 0.5 1.0 1.3 0.9964 0.9127 0.9478 0.9709 

net53 2 trainlm 11 longsig 13 longsig 1 purelin 0.3 0.9 1.2 0.9971 0.9599 0.9574 0.9793 

net54 2 trainlm 11 longsig 14 longsig 1 purelin 1.1 2.7 5.2 0.9904 0.2971 0.0363 0.6460 
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Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 

network 

αριθμ. 

κρυφ.  

Επιπ. 

αλγόρ. 

εκπ. 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 

1ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 1ου 

επιπέδου 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 2ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 2ου 

επιπέδου 

αριθμ. 

νευρ. 

επιπ. 

εξόδου 

συν. ενεργ. 

νευρ.  

επιπέδου 

εξόδου 

RMSE (mm) 

συνόλου 

εκπαίδευσης 

RMSE 

(mm) 

συνόλου 

αξιολόγη-

σης 

RMSE 

(mm)  

συνόλου 

δοκιμής 

R συνόλου 

εκπαίδευσης 

R 

συνόλου 

αξιολόγη-

σης 

R 

συνόλου 

δοκιμής 

R 

συνολικό 

net55 2 trainlm 11 longsig 15 longsig 1 purelin 0.3 1.4 2.8 0.9997 0.7946 0.7370 0.9045 

net56 2 trainlm 8 longsig 3 longsig 1 purelin 0.8 0.9 1.0 0.9809 0.9339 0.9698 0.9699 

net57 2 trainlm 8 longsig 4 longsig 1 purelin 2.4 2.3 4.0 0.7814 0.5040 0.1693 0.6098 

net58 2 trainlm 8 longsig 5 longsig 1 purelin 0.4 0.6 0.7 0.9961 0.9816 0.9880 0.9902 

net59 2 trainlm 8 longsig 6 longsig 1 purelin 0.9 1.1 1.8 0.9857 0.9368 0.8923 0.9515 

net60 2 trainlm 8 longsig 7 longsig 1 purelin 0.2 1.2 3.2 0.9983 0.9331 0.7818 0.9131 

net61 2 trainlm 8 longsig 8 longsig 1 purelin 0.5 0.9 1.3 0.9954 0.9542 0.9488 0.9759 

net62 2 trainlm 8 longsig 9 longsig 1 purelin 1.3 1.4 2.6 0.9575 0.8625 0.8332 0.8944 

net63 2 trainlm 8 longsig 10 longsig 1 purelin 0.7 1.4 1.9 0.9860 0.9051 0.8983 0.9443 

net64 2 trainlm 8 longsig 11 longsig 1 purelin 0.7 0.9 1.3 0.9955 0.9229 0.9470 0.9699 

net65 2 trainlm 8 longsig 12 longsig 1 purelin 0.3 0.6 0.6 0.9977 0.9709 0.9893 0.9912 

net66 2 trainlm 8 longsig 13 longsig 1 purelin 1.3 1.3 2.1 0.9811 0.7516 0.8888 0.9061 

net67 2 trainlm 8 longsig 14 longsig 1 purelin 0.6 1.1 1.7 0.9908 0.9190 0.9240 0.9592 

net68 2 trainlm 8 longsig 15 longsig 1 purelin 0.8 1.6 3.1 0.9959 0.6700 0.8187 0.8417 

net69 1 trainrp 16 longsig --- --- 1 purelin 0.8 1.0 1.7 0.9714 0.9329 0.9121 0.9471 

net70 1 trainrp 17 longsig --- --- 1 purelin 1.0 1.7 2.3 0.9595 0.8133 0.8186 0.8989 

net71 1 trainrp 18 longsig --- --- 1 purelin 1.0 2.0 5.1 0.9622 0.6343 0.1939 0.6913 

net72 2 trainlm 7 longsig 3 longsig 1 purelin 3.4 2.6 4.0 0.4817 0.0710 0.0965 0.3575 

net73 2 trainlm 7 longsig 4 longsig 1 purelin 2.3 2.5 4.5 0.8907 0.4880 0.3618 0.6595 

net74 2 trainlm 7 longsig 5 longsig 1 purelin 3.4 2.5 4.0 0.7845 0.1334 0.0924 0.5515 

net75 2 trainlm 7 longsig 6 longsig 1 purelin 1.4 1.8 2.5 0.9219 0.6743 0.8301 0.8553 

net76 2 trainlm 7 longsig 7 longsig 1 purelin 0.5 0.7 0.7 0.9939 0.9747 0.9866 0.9871 

net77 2 trainlm 7 longsig 8 longsig 1 purelin 0.3 0.5 0.6 0.9975 0.9825 0.9891 0.9921 

net78 2 trainlm 7 longsig 9 longsig 1 purelin 1.3 2.6 3.6 0.9268 0.4854 0.0479 0.7373 

net79 2 trainlm 7 longsig 10 longsig 1 purelin 3.1 2.7 3.9 0.8854 0.4638 0.2235 0.0445 

net80 2 trainlm 7 longsig 11 longsig 1 purelin 6.8 4.4 6.8 0.9320 0.2151 0.1228 0.4377 

net81 2 trainlm 7 longsig 12 longsig 1 purelin 0.3 0.7 0.7 0.9968 0.9801 0.9880 0.9908 
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Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 

network 

αριθμ. 

κρυφ.  

Επιπ. 

αλγόρ. 

εκπ. 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 

1ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 1ου 

επιπέδου 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 2ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 2ου 

επιπέδου 

αριθμ. 

νευρ. 

επιπ. 

εξόδου 

συν. ενεργ. 

νευρ.  

επιπέδου 

εξόδου 

RMSE (mm) 

συνόλου 

εκπαίδευσης 

RMSE 

(mm) 

συνόλου 

αξιολόγη-

σης 

RMSE 
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συνόλου 
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εκπαίδευσης 

R 

συνόλου 

αξιολόγη-

σης 

R 

συνόλου 

δοκιμής 

R 

συνολικό 

net82 2 trainlm 7 longsig 13 longsig 1 purelin 3.6 3.4 4.2 0.9316 0.3280 0.3157 0.6183 

net83 2 trainlm 7 longsig 14 longsig 1 purelin 0.8 0.8 1.2 0.9896 0.9517 0.9708 0.9738 

net84 2 trainlm 7 longsig 15 longsig 1 purelin 0.5 1.2 2.0 0.9951 0.8886 0.8700 0.9462 

net85 2 trainlm 6 longsig 3 longsig 1 purelin 3.4 2.5 4.0 0.3695 0.3731 0.1458 0.3205 

net86 2 trainlm 6 longsig 4 longsig 1 purelin 0.5 0.8 0.7 0.9912 0.9564 0.9846 0.9839 

net87 2 trainlm 6 longsig 5 longsig 1 purelin 0.8 1.2 1.5 0.9771 0.9359 0.9282 0.9538 

net88 2 trainlm 6 longsig 6 longsig 1 purelin 0.8 1.0 1.0 0.9872 0.9333 0.9688 0.9730 

net89 2 trainlm 6 longsig 7 longsig 1 purelin 0.8 0.9 1.0 0.9831 0.9650 0.9749 0.9762 

net90 2 trainlm 6 longsig 8 longsig 1 purelin 0.9 0.8 0.9 0.9897 0.9646 0.9786 0.9809 

net91 2 trainlm 6 longsig 9 longsig 1 purelin 0.6 0.8 0.7 0.9902 0.9619 0.9850 0.9838 

net92 2 trainlm 6 longsig 10 longsig 1 purelin 0.4 0.8 1.0 0.9943 0.9590 0.9672 0.9811 

net93 2 trainlm 6 longsig 11 longsig 1 purelin 0.5 0.8 0.6 0.9916 0.9585 0.9879 0.9841 

net94 2 trainlm 6 longsig 12 longsig 1 purelin 0.9 0.8 1.1 0.9755 0.9568 0.9665 0.9667 

net95 2 trainlm 6 longsig 13 longsig 1 purelin 1.9 1.8 4.4 0.9684 0.5799 0.4796 0.7586 

net96 2 trainlm 6 longsig 14 longsig 1 purelin 0.3 0.6 0.7 0.9967 0.9834 0.9888 0.9915 

net97 2 trainlm 6 longsig 15 longsig 1 purelin 0.5 0.7 0.8 0.9925 0.9809 0.9816 0.9860 

net98 2 trainlm 5 longsig 3 longsig 1 purelin 1.6 1.6 3.4 0.9476 0.8489 0.7503 0.8503 

net99 2 trainlm 5 longsig 4 longsig 1 purelin 1.5 1.4 1.7 0.9166 0.8941 0.9054 0.9038 

net100 2 trainlm 5 longsig 5 longsig 1 purelin 0.6 0.6 0.6 0.9878 0.9793 0.9910 0.9866 

net101 2 trainlm 5 longsig 6 longsig 1 purelin 1.9 1.6 2.6 0.8344 0.8480 0.7606 0.8108 

net102 2 trainlm 5 longsig 7 longsig 1 purelin 3.0 2.7 3.9 0.7143 0.2959 0.2698 0.5461 

net103 2 trainlm 5 longsig 8 longsig 1 purelin 0.5 0.8 0.8 0.9918 0.9698 0.9803 0.9847 

net104 2 trainlm 5 longsig 9 longsig 1 purelin 0.8 0.9 1.2 0.9910 0.9489 0.9507 0.9731 

net105 2 trainlm 5 longsig 10 longsig 1 purelin 0.4 0.7 0.9 0.9966 0.9594 0.9726 0.9848 

net106 2 trainlm 5 longsig 11 longsig 1 purelin 0.3 1.1 1.8 0.9972 0.9395 0.8910 0.9595 

net107 2 trainlm 5 longsig 12 longsig 1 purelin 0.5 0.7 0.8 0.9925 0.9589 0.9796 0.9836 

net108 2 trainlm 5 longsig 13 longsig 1 purelin 2.8 2.9 3.9 0.8927 0.4436 0.2940 0.6924 
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Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 

network 

αριθμ. 

κρυφ.  

Επιπ. 

αλγόρ. 

εκπ. 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 

1ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 1ου 

επιπέδου 

αριθμ. 
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νευρ. 2ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 2ου 

επιπέδου 

αριθμ. 

νευρ. 

επιπ. 

εξόδου 

συν. ενεργ. 

νευρ.  

επιπέδου 

εξόδου 
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συνόλου 
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συνόλου 
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συνόλου 
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R 

συνόλου 

δοκιμής 

R 

συνολικό 

net109 2 trainlm 5 longsig 14 longsig 1 purelin 0.7 0.8 1.0 0.9831 0.9646 0.9668 0.9747 

net110 2 trainlm 5 longsig 15 longsig 1 purelin 0.4 0.6 0.9 0.9952 0.9816 0.9782 0.9868 

net111 2 trainlm 4 longsig 3 longsig 1 purelin 1.7 1.9 2.3 0.9130 0.6493 0.8303 0.8360 

net112 2 trainlm 4 longsig 4 longsig 1 purelin 1.8 2.2 2.6 0.9012 0.5889 0.7936 0.8223 

net113 2 trainlm 4 longsig 5 longsig 1 purelin 3.3 2.6 4.0 0.7287 0.6000 0.1591 0.5719 

net114 2 trainlm 4 longsig 6 longsig 1 purelin 0.6 0.7 0.8 0.9881 0.9738 0.9783 0.9822 

net115 2 trainlm 4 longsig 7 longsig 1 purelin 1.0 1.0 0.9 0.9623 0.9479 0.9727 0.9615 

net116 2 trainlm 4 longsig 8 longsig 1 purelin 0.9 1.4 1.7 0.9666 0.8520 0.9072 0.9325 

net117 2 trainlm 4 longsig 9 longsig 1 purelin 2.0 2.1 2.4 0.8395 0.6364 0.8272 0.8080 

net118 2 trainlm 4 longsig 10 longsig 1 purelin 0.3 0.5 0.5 0.9956 0.9898 0.9928 0.9933 

net119 2 trainlm 4 longsig 11 longsig 1 purelin 0.5 0.7 0.7 0.9941 0.9715 0.9850 0.9865 

net120 2 trainlm 4 longsig 12 longsig 1 purelin 0.4 0.8 0.8 0.9935 0.9664 0.9808 0.9852 

net121 2 trainlm 4 longsig 13 longsig 1 purelin 0.6 0.7 0.8 0.9881 0.9794 0.9801 0.0828 

net122 2 trainlm 4 longsig 14 longsig 1 purelin 0.3 0.6 0.6 0.9965 0.9836 0.9884 0.9913 

net123 2 trainlm 4 longsig 15 longsig 1 purelin 0.6 0.7 0.6 0.9894 0.9765 0.9877 0.9854 

net124 2 trainlm 3 longsig 3 longsig 1 purelin 1.7 1.6 1.9 0.8727 0.8290 0.8888 0.8682 

net125 2 trainlm 3 longsig 4 longsig 1 purelin 3.0 2.5 4.0 0.6174 0.2637 0.1104 0.4696 

net126 2 trainlm 3 longsig 5 longsig 1 purelin 1.1 1.2 1.2 0.9471 0.9244 0.9534 0.9431 

net127 2 trainlm 3 longsig 6 longsig 1 purelin 0.6 0.7 0.7 0.9837 0.9684 0.9866 0.9819 

net128 2 trainlm 3 longsig 7 longsig 1 purelin 0.8 0.8 0.6 0.9761 0.9685 0.9882 0.9773 

net129 2 trainlm 3 longsig 8 longsig 1 purelin 0.7 0.7 0.5 0.9803 0.9763 0.9909 0.9819 

net130 2 trainlm 3 longsig 9 longsig 1 purelin 2.2 1.7 2.4 0.8227 0.7753 0.8019 0.8067 

net131 2 trainlm 3 longsig 10 longsig 1 purelin 0.6 0.7 0.7 0.9897 0.9727 0.9833 0.9846 

net132 2 trainlm 3 longsig 11 longsig 1 purelin 4.0 3.1 5.2 0.6869 0.1197 -0.1140 0.3650 

net133 2 trainlm 3 longsig 12 longsig 1 purelin 1.4 1.3 1.9 0.9242 0.8924 0.8900 0.9069 

net134 2 trainlm 3 longsig 13 longsig 1 purelin 1.5 1.0 1.6 0.9667 0.9376 0.9243 0.9486 

net135 2 trainlm 3 longsig 14 longsig 1 purelin 0.6 0.6 0.8 0.9872 0.9823 0.9836 0.9843 
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Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 

network 

αριθμ. 

κρυφ.  

Επιπ. 

αλγόρ. 

εκπ. 

αριθμ. 

κρυφ. 
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επιπέδου 
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επιπέδου 
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εξόδου 
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νευρ.  

επιπέδου 

εξόδου 
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συνόλου 

δοκιμής 

R 

συνολικό 

net136 2 trainlm 3 longsig 15 longsig 1 purelin 0.9 1.0 1.0 0.9663 0.9435 0.9708 0.9633 

net137 1 trainrp 3 longsig --- --- 1 purelin 3.4 2.6 4.0 0.3386 0.0478 0.1569 0.2425 

net138 1 trainrp 4 longsig --- --- 1 purelin 3.2 2.5 3.9 0.4948 0.3408 0.4422 0.4218 

net139 1 trainrp 5 longsig --- --- 1 purelin 3.3 2.9 4.4 0.5574 0.0741 0.1925 0.3589 

net140 1 trainrp 6 longsig --- --- 1 purelin 3.6 2.5 4.1 0.4737 0.4447 0.1314 0.3728 

net141 1 trainrp 7 longsig --- --- 1 purelin 3.6 2.7 3.9 0.4071 0.0060 0.2298 0.2993 

net142 1 trainrp 8 longsig --- --- 1 purelin 2.2 1.6 2.9 0.8153 0.7913 0.7340 0.7887 

net143 1 trainrp 9 longsig --- --- 1 purelin 2.6 2.4 3.9 0.7291 0.5437 0.3363 0.6010 

net144 1 trainrp 10 longsig --- --- 1 purelin 3.0 2.8 4.2 0.6088 0.1853 0.1711 0.3554 

net145 1 trainrp 11 longsig --- --- 1 purelin 2.9 2.9 3.9 0.6621 0.2653 0.3739 0.4987 

net146 1 trainrp 12 longsig --- --- 1 purelin 8.0 3.5 5.0 0.3850 0.0666 0.0040 0.1712 

net147 1 trainrp 13 longsig --- --- 1 purelin 1.0 1.1 1.7 0.9604 0.9116 0.9138 0.9395 

net148 1 trainrp 14 longsig --- --- 1 purelin 3.7 3.4 6.0 0.4568 0.0928 0.0971 0.2132 

net149 1 trainrp 15 longsig --- --- 1 purelin 0.7 0.8 1.3 0.9814 0.9594 0.9552 0.9675 

net150 1 trainscg 3 longsig --- --- 1 purelin 3.3 2.6 3.8 0.4707 0.2173 0.2833 0.3761 

net151 1 trainscg 4 longsig --- --- 1 purelin 3.3 2.6 4.1 0.3631 0.0396 0.3819 0.2695 

net152 1 trainscg 5 longsig --- --- 1 purelin 3.3 2.7 3.9 0.3068 0.0900 0.2703 0.2554 

net153 1 trainscg 6 longsig --- --- 1 purelin 3.5 3.0 4.5 0.3027 0.0866 -0.0200 0.0112 

net154 1 trainscg 7 longsig --- --- 1 purelin 3.1 2.6 3.9 0.5185 0.0950 0.1821 0.3767 

net155 1 trainscg 8 longsig --- --- 1 purelin 4.8 2.9 4.6 0.2340 -0.0197 0.0529 0.1168 

net156 1 trainscg 9 longsig --- --- 1 purelin 3.3 2.9 4.1 0.3987 0.0661 0.1688 0.2647 

net157 1 trainscg 10 longsig --- --- 1 purelin 3.3 2.7 4.0 0.4296 0.1641 0.2350 0.3413 

net158 1 trainscg 11 longsig --- --- 1 purelin 3.1 2.8 4.1 0.5389 0.0816 -0.1736 0.3903 

net159 1 trainscg 12 longsig --- --- 1 purelin 3.1 2.9 4.0 0.4736 0.0818 0.1691 0.2943 

net160 1 trainscg 13 longsig --- --- 1 purelin 2.1 2.0 3.9 0.8377 0.6354 0.5283 0.6996 

net161 1 trainscg 14 longsig --- --- 1 purelin 3.4 3.0 4.3 0.3694 0.1424 0.2194 0.2957 

net162 1 trainscg 15 longsig --- --- 1 purelin 4.0 2.8 4.4 0.4786 0.2364 0.0393 0.2918 
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Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 

network 

αριθμ. 

κρυφ.  

Επιπ. 

αλγόρ. 

εκπ. 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 
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συν. 

ενεργ. 

νευρ. 1ου 

επιπέδου 

αριθμ. 

κρυφ. 
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επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 2ου 

επιπέδου 

αριθμ. 

νευρ. 

επιπ. 

εξόδου 

συν. ενεργ. 

νευρ.  

επιπέδου 

εξόδου 

RMSE (mm) 

συνόλου 
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αξιολόγη-
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εκπαίδευσης 

R 

συνόλου 

αξιολόγη-
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R 

συνόλου 

δοκιμής 

R 

συνολικό 

net163 1 trainscg 16 longsig --- --- 1 purelin 3.3 3.0 4.3 0.4435 0.2423 0.0952 0.3097 

net164 1 trainscg 17 longsig --- --- 1 purelin 2.9 2.6 3.3 0.6181 0.4213 0.5918 0.5615 

net165 1 trainscg 18 longsig --- --- 1 purelin 3.0 2.8 3.7 0.6324 0.2280 0.3873 0.4910 

net166 1 trainscg 3 longsig 2 longsig 1 purelin 3.4 2.4 3.9 0.2335 0.3873 0.2222 0.2574 

net167 1 trainscg 3 longsig 4 longsig 1 purelin 3.4 2.6 4.0 0.1300 0.1551 0.0950 0.1131 

net168 1 trainscg 3 longsig 6 longsig 1 purelin 3.4 2.5 4.2 0.4409 0.0262 -0.1842 0.2576 

net169 1 trainscg 3 longsig 8 longsig 1 purelin 3.5 2.7 4.1 0.1181 -0.1876 0.1220 0.0520 

net170 1 trainscg 3 longsig 10 longsig 1 purelin 2.8 2.3 3.5 0.6587 0.4045 0.4916 0.5753 

net171 1 trainscg 4 longsig 2 longsig 1 purelin 2.8 2.3 3.5 0.2562 0.0517 0.1103 0.1974 

net172 1 trainscg 4 longsig 6 longsig 1 purelin 3.4 2.7 4.0 0.3543 -0.1493 0.0572 0.2192 

net173 1 trainscg 4 longsig 8 longsig 1 purelin 3.4 2.7 4.0 0.3783 -0.2109 0.3211 0.1680 

net174 1 trainscg 4 longsig 10 longsig 1 purelin 3.2 2.9 3.8 0.3833 -0.1957 0.2958 0.2430 

net175 1 trainscg 5 longsig 2 longsig 1 purelin 3.3 2.6 4.0 0.3313 0.1522 0.0718 0.2462 

net176 1 trainscg 5 longsig 4 longsig 1 purelin 3.2 2.7 3.8 0.4095 0.2575 0.3094 0.3550 

net177 1 trainscg 5 longsig 6 longsig 1 purelin 3.9 2.6 4.2 0.2817 -0.2347 0.1403 0.1506 

net178 1 trainscg 5 longsig 8 longsig 1 purelin 3.3 3.0 4.2 0.3932 0.2386 0.2519 0.2860 

net179 1 trainscg 5 longsig 10 longsig 1 purelin 3.4 2.6 4.0 0.1649 0.1165 -0.0537 0.1157 

net180 1 trainscg 6 longsig 2 longsig 1 purelin 3.4 2.6 4.0 0.0718 -0.0432 0.0741 0.0030 

net181 1 trainscg 6 longsig 4 longsig 1 purelin 3.5 2.6 4.0 0.1231 0.0070 0.0792 0.0841 

net182 1 trainscg 6 longsig 6 longsig 1 purelin 3.3 2.7 3.9 0.3564 0.0489 0.3545 0.2543 

net183 1 trainscg 6 longsig 8 longsig 1 purelin 4.4 2.7 4.4 0.3862 0.0868 0.0016 0.2323 

net184 1 trainscg 6 longsig 10 longsig 1 purelin 3.3 3.2 4.6 0.3262 -0.0969 0.0033 0.1364 

net185 1 trainscg 7 longsig 2 longsig 1 purelin 3.4 2.6 3.9 0.3398 0.2928 0.3583 0.2337 

net186 1 trainscg 7 longsig 4 longsig 1 purelin 3.2 2.8 4.3 0.3766 0.0713 0.0415 0.2397 

net187 1 trainscg 7 longsig 6 longsig 1 purelin 3.3 2.9 4.3 0.4111 0.2219 0.0825 0.2865 

net188 1 trainscg 7 longsig 8 longsig 1 purelin 3.0 2.8 4.2 0.6368 0.3484 0.1193 0.4629 

net189 1 trainscg 7 longsig 10 longsig 1 purelin 3.6 2.7 4.2 0.3119 -0.0149 -0.1255 0.1836 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

171 | Σ ε λ ί δ α  
 

Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 

network 

αριθμ. 

κρυφ.  

Επιπ. 

αλγόρ. 

εκπ. 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 

1ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 
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επιπέδου 

αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 2ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 2ου 

επιπέδου 

αριθμ. 
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επιπ. 

εξόδου 

συν. ενεργ. 

νευρ.  

επιπέδου 

εξόδου 
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συνόλου 
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αξιολόγη-
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R 

συνόλου 

δοκιμής 

R 

συνολικό 

net190 1 trainlm 4 tansig --- --- 1 purelin 3.0 2.4 3.4 0.5257 0.4652 0.5159 0.5046 

net191 1 trainlm 6 tansig --- --- 1 purelin 1.0 1.1 1.1 0.9605 0.9247 0.9631 0.9544 

net192 1 trainlm 8 tansig --- --- 1 purelin 1.0 1.3 1.8 0.9647 0.8988 0.9304 0.9364 

net193 1 trainlm 10 tansig --- --- 1 purelin 2.4 2.2 3.8 0.7399 0.5914 0.3682 0.6259 

net194 1 trainlm 12 tansig --- --- 1 purelin 0.6 1.0 0.9 0.9883 0.9591 0.9735 0.9781 

net195 1 trainlm 14 tansig --- --- 1 purelin 0.3 0.7 0.9 0.9967 0.9776 0.9784 0.9866 

net196 1 trainlm 16 tansig --- --- 1 purelin 2.5 3.4 4.8 0.9471 0.4128 0.1744 0.6530 

net197 1 trainlm 18 tansig --- --- 1 purelin 0.6 1.0 1.3 0.9902 0.9511 0.9589 0.9705 

net198 2 trainlm 4 tansig 10 tansig 1 purelin 0.8 0.9 0.9 0.9785 0.9646 0.9782 0.9742 

net199 1 trainbfg  3 longsig --- --- 1 purelin 1.8 1.8 2.2 0.0505 0.7550 0.8323 0.1631 

net200 1 trainbfg  4 longsig --- --- 1 purelin 3.3 2.5 3.8 0.2384 0.3106 0.2844 0.1716 

net201 1 trainbfg  5 longsig --- --- 1 purelin 1.1 1.0 1.4 -0.0174 0.9469 0.9340 0.2997 

net202 1 trainbfg  6 longsig --- --- 1 purelin 2.3 1.8 2.5 0.0114 0.7011 0.7834 0.3662 

net203 1 trainbfg  7 longsig --- --- 1 purelin 1.2 1.1 1.5 0.0578 0.9344 0.9342 0.3309 

net204 1 trainbfg  8 longsig --- --- 1 purelin 0.7 0.9 1.1 0.2319 0.9570 0.9741 0.2411 

net205 1 trainbfg  9 longsig --- --- 1 purelin 0.7 0.7 1.1 0.0381 0.9672 0.9644 0.2763 

net206 1 trainbfg  10 longsig --- --- 1 purelin 2.0 1.9 3.0 0.1613 0.7470 0.6843 0.2096 

net207 1 trainbfg  11 longsig --- --- 1 purelin 0.7 0.9 0.9 -0.2126 0.9529 0.9780 0.1263 

net208 1 trainbfg  12 longsig --- --- 1 purelin 3.5 3.0 4.2 0.0792 0.1977 0.1182 0.0113 

net209 1 trainbfg  13 longsig --- --- 1 purelin 0.6 0.9 1.1 -0.0355 0.9566 0.9661 0.2684 

net210 1 trainbfg  14 longsig --- --- 1 purelin 3.0 3.0 4.1 -0.1893 0.2300 0.0595 -0.1243 

net211 1 trainbfg  15 longsig --- --- 1 purelin 2.3 2.3 3.5 -0.3313 0.6186 0.5843 -0.0207 

net212 1 trainbfg  16 longsig --- --- 1 purelin 0.8 1.2 1.6 -0.0957 0.9058 0.9149 0.1148 

net213 1 trainbfg  17 longsig --- --- 1 purelin 0.7 1.0 1.4 0.0203 0.9464 0.9444 0.0890 

net214 1 trainbfg  18 longsig --- --- 1 purelin 0.7 0.9 1.8 -0.1989 0.9439 0.9257 0.0347 

net215 1 trainbfg  3 longsig 2 longsig 1 purelin 3.4 2.7 4.0 0.2128 0.3107 -0.1088 0.1741 

net216 1 trainbfg  3 longsig 4 longsig 1 purelin 1.2 1.2 1.1 -0.1261 0.8907 0.9646 0.2062 
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Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 

network 

αριθμ. 

κρυφ.  

Επιπ. 

αλγόρ. 
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αριθμ. 
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αριθμ. 

κρυφ. 

νευρ. 2ου 

επιπ. 

συν. 

ενεργ. 

νευρ. 2ου 

επιπέδου 
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συνόλου 

δοκιμής 

R 

συνολικό 

net217 1 trainbfg  3 longsig 6 longsig 1 purelin 1.3 1.5 1.6 0.0586 0.8288 0.9165 0.1227 

net218 1 trainbfg  3 longsig 8 longsig 1 purelin 2.6 2.1 3.1 0.0547 0.7404 0.6509 0.2753 

net219 1 trainbfg  3 longsig 10 longsig 1 purelin 1.4 1.4 1.3 0.1032 0.8570 0.9522 0.1730 

net220 1 trainbfg  4 longsig 2 longsig 1 purelin 3.4 2.6 4.1 0.0471 0.2757 -0.0382 0.0201 

net221 1 trainbfg  4 longsig 4 longsig 1 purelin 1.9 1.4 1.9 -0.2896 0.7901 0.8841 0.1754 

net222 1 trainbfg  4 longsig 6 longsig 1 purelin 1.3 1.3 1.2 0.0208 0.8809 0.9550 0.2946 

net223 1 trainbfg  4 longsig 8 longsig 1 purelin 1.8 1.6 2.1 0.0186 0.8211 0.8463 0.3322 

net224 1 trainbfg  4 longsig 10 longsig 1 purelin 1.8 1.7 1.8 -0.0110 0.7895 0.9049 0.4007 

net225 1 trainbfg  5 longsig 2 longsig 1 purelin 3.4 2.4 3.8 0.2774 0.3889 0.3497 0.0633 

net226 1 trainbfg  5 longsig 4 longsig 1 purelin 2.9 2.3 3.1 0.1531 0.5736 0.6299 0.1047 

net227 1 trainbfg  5 longsig 6 longsig 1 purelin 3.3 3.0 4.2 0.2544 0.1875 0.1909 0.1809 

net228 1 trainbfg  5 longsig 8 longsig 1 purelin 2.6 2.9 4.8 0.1890 0.2790 0.1850 -0.0441 

net229 1 trainbfg  5 longsig 10 longsig 1 purelin 1.2 1.2 1.3 0.1119 0.9095 0.9503 0.2644 

net230 1 trainbfg  6 longsig 2 longsig 1 purelin 3.4 2.7 4.0 0.0206 -0.0548 0.0808 -0.0188 

net231 1 trainbfg  6 longsig 4 longsig 1 purelin 3.4 2.8 4.0 0.1188 0.0668 0.2082 -0.0085 

net232 1 trainbfg  6 longsig 6 longsig 1 purelin 3.2 2.3 3.9 0.1546 0.4670 0.3284 0.0491 

net233 1 trainbfg  6 longsig 8 longsig 1 purelin 3.5 3.0 4.1 0.0127 0.0699 -0.0024 0.0328 

net234 1 trainbfg  6 longsig 10 longsig 1 purelin 1.8 1.3 1.9 -0.0665 0.8858 0.8962 0.1478 

net235 1 trainbfg  7 longsig 2 longsig 1 purelin 1.9 1.9 2.2 -0.1579 0.7118 0.8454 0.1383 

net236 1 trainbfg  7 longsig 4 longsig 1 purelin 0.8 1.1 1.0 0.1913 0.9489 0.9690 0.1967 

net237 1 trainbfg  7 longsig 6 longsig 1 purelin 3.4 2.5 3.8 0.1108 0.3559 0.2884 0.0947 

net238 1 trainbfg  7 longsig 8 longsig 1 purelin 0.7 0.9 0.8 -0.0491 0.9571 0.9802 0.2811 

net239 1 trainbfg  7 longsig 10 longsig 1 purelin 3.2 2.8 3.9 -0.0527 0.3196 0.2347 0.0421 

net240 1 traingd 4 longsig --- --- 1 purelin 17.2 17.7 18.7 0.0616 0.0752 0.3945 0.0612 

net241 1 traingd 6 longsig --- --- 1 purelin 5.9 4.0 5.3 -0.0371 0.1143 -0.1266 -0.0493 

net242 1 traingd 8 longsig --- --- 1 purelin 15.2 16.9 17.0 -0.0080 0.0619 -0.0282 -0.0566 

net243 1 traingd 10 longsig --- --- 1 purelin 6.8 7.5 9.7 0.1728 0.1078 -0.2195 0.0681 
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Στοιχεία και Αποτελέσματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την Πρόβλεψη 

κατακόρυφων μετακινήσεων 

network 
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δοκιμής 

R 

συνολικό 

net244 1 traingd 12 longsig --- --- 1 purelin 6.6 5.1 6.5 0.2279 -0.2606 -0.0062 0.0702 

net245 1 traingd 14 longsig --- --- 1 purelin 10.6 9.3 10.8 0.0652 -0.1002 0.1396 -0.0293 

net246 1 traingd 16 longsig --- --- 1 purelin 9.5 13.6 19.2 0.0413 0.1344 -0.2206 0.0758 

net247 1 traingd 18 longsig --- --- 1 purelin 16.8 15.0 11.9 -0.0655 -0.2226 -0.1401 -0.0743 

net248 1 traingdx 4 longsig --- --- 1 purelin 3.7 3.2 4.3 0.0534 -0.0763 -0.0507 -0.0522 

net249 1 traingdx 6 longsig --- --- 1 purelin 3.4 2.5 3.9 0.2393 0.2743 0.3038 0.2476 

net250 1 traingdx 8 longsig --- --- 1 purelin 5.7 5.4 7.0 0.0984 0.2441 0.0860 0.1043 

net251 1 traingdx 10 longsig --- --- 1 purelin 2.9 2.2 3.6 0.5246 0.5413 0.4949 0.4895 

net252 1 traingdx 12 longsig --- --- 1 purelin 3.9 4.1 4.8 0.1607 -0.0260 0.1471 0.1951 

net253 1 traingdx 14 longsig --- --- 1 purelin 4.5 4.9 5.1 0.3602 0.0695 0.2580 0.2763 

net254 1 traingdx 16 longsig --- --- 1 purelin 4.5 4.6 6.1 -0.0469 -0.2478 -0.4600 -0.1620 

net255 1 traingdx 18 longsig --- --- 1 purelin 6.8 5.3 7.8 -0.0179 -0.1998 -0.1979 -0.0860 

net256 1 traingda 4 longsig --- --- 1 purelin 4.4 3.1 4.4 0.1370 -0.1862 0.1285 0.1351 

net257 1 traingda 6 longsig --- --- 1 purelin 5.1 3.8 5.0 -0.0683 -0.0942 0.0741 -0.0443 

net258 1 traingda 8 longsig --- --- 1 purelin 3.3 2.8 4.3 0.3041 0.0971 0.0125 0.2033 

net259 1 traingda 10 longsig --- --- 1 purelin 3.3 3.1 4.0 0.3871 0.1843 0.3196 0.3275 

net260 1 traingda 12 longsig --- --- 1 purelin 10.9 9.3 8.6 0.2426 0.2188 0.1515 0.2111 

net261 1 traingda 14 longsig --- --- 1 purelin 10.0 8.7 8.7 -0.1575 0.2001 0.2318 0.0383 

net262 1 traingda 16 longsig --- --- 1 purelin 3.7 3.7 4.7 0.1750 -0.0050 -0.0040 0.0798 

net263 1 traingda 18 longsig --- --- 1 purelin 3.5 4.0 6.0 0.2600 -0.0533 -0.0459 0.0595 
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