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Περίληψη

Ο χρηµατοοικονοµικός κόσµος χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από µεγάλη

µεταβλητότητα. Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει την

µεταβλητότητα του κρυπτονοµίσµατος Bitcoin µέσα από µία σειρά αλγορίθµων µη-

χανικής µάθησης. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη του α ντίστοιχου

κώδικα, χρησιµοποιώντας πραγµατικά δεδοµένα, που αφορούν το κρυπτονόµισµα

Bitcoin, η πρόβλεψη της εξέλιξης της µεταβλητότητας καθώς επίσης και την αξιο-

λόγηση του κάθε αλγορίθµου, µέσω της ακρίβειας της πρόβλεψης. Οι αλγόριθµοι

που ϑα χρησιµοποιηθουν είναι το Random Forest, τα Νευρωνικά ∆ικτυα (eural Ne-

tworks) και η πρόβλεψη ϑα πραγµατοποιηθει και µέσω ενός οικονοµικόυ µοντέλου

, συγκεκριµένα ϑα υλοποιηθεί µια λογιστική παλινδρόµηση. Στην συνέχεια συ-

γκρίνει τα αποτελέσµατα µε σκοπό την εύρεση του καλύτερου µοντέλου.Τα κύρια

συµπεράσµατα όσον αφορά την πρόβλεψη της ακρίβειας είναι οτι, το µοντέλο Ran-

dom Forest είχε την καλύτερη απόδοση µε ακρίβεια, 56%, ενώ τα Νευρωνικά

∆ίκτυα έδωσε 54% και η Λογιστική Παλινδρόµηση έδωσε τη χαµηλότερη ακρίβεια

53%. Επιπλέον,όσον αφορά, την επιλογή για την διερεύνηση της απόδοσης και της

µεταβλητότητας του κρυπτονοµίσµατος Bitcoin έγινε για τους παρακάτω λόγους :

� Σε όλες τις επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος α-

πώλειας, δηλαδή η µεταβλητότητα.

� Η µεταβλητότητα έχει χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την πρόβλεψή της,

ενώ είναι δύσκολο να προβλεφθούν αποδόσεις.

� Το Bitcoin είναι µε διαφορά το κρυπτονόµισµα µε τον µεγαλύτερο αριθµό

καθηµερινών συναλλαγών.

Λέξεις κλειδιά: Μηχανική Μάθηση,Random Forest, Νευρωνικά ∆ίκτυα, Λογι-

στική Παλινδρόµηση, Μεταβλητότητα ,Bitcoin
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Summary

The financial world has been characterized by great volatility in recent years.

The present dissertation aims to investigate the variability of Bitcoin through a

series of machine learning algorithms. The purpose of this work was to develop

the corresponding code, using real data related to the cryptocurrency Bitcoin, to

predict the evolution of volatility as well as to evaluate each algorithm, through

the accuracy of the prediction. The algorithms that will be used are Random

Forest, the Neural Networks and the prediction will be made through an eco-

nomic model, specifically it will be implemented an Logistic regression. Then

it compares the results in order to find the best model. The main conclusions

regarding the prediction of accuracy are that, the model Random Forest had

the best performance with an accuracy of 56%, while the Neural Networks gave

54% and the Logistic Regression gave the lowest accuracy 53% . In addition,

the choice to investigate the performance and volatility of the cryptocurrency

Bitcoin was made for the following reasons:

� In all investment decisions, the risk of loss, ie volatility, must be taken

into account.

� Volatility has features that make it easy to predict, while returns are diffi-

cult to predict.

� Bitcoin is by far the cryptocurrency with the largest number of daily trans-

actions.

Keywords: Machine Learning, Random Forest, Neural Network, Logistic Re-

gression, Volatility, Bitcoin
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγή

Είναι ευρέως γνωστό οτι,το ∆ιαδίκτυο έχει προκαλέσει σπουδαίες αλλαγές σε πλη-

ϑώρα τοµείς της Ϲωής µας και οπωσδήποτε, η οικονοµία,δεν αποτελεί εξαίρεση.Μια

σηµαντική αλλαγή,έγκειται η δηµιουργία των ψηφιακών νοµισµάτων.Αυτή τη στιγ-

µή,το διασηµότερο κρυπτονόµισµα είναι το Bitcoin,διότι µπορεί να ανταλλαχθεί µε

πραγµατικά χρήµατα,υπηρεσίες ή προϊόντα,χωρίς την ύπαρξη κάποιας κεντρικής

αρχής.Με απλά λόγια, για συναλλαγές µε αυτό,δεν υπάρχει ανάγκη για µεσάζο-

ντες,αφού όλα συµβαίνουν µεταξύ των χρηστών.΄Ετσι λοιπόν,το κύριο προτέρηµά

του,είναι η αξιοπιστία και η ασφάλεια που παρέχει η τεχνολογία στην οποία στη-

ϱίζεται,καθώς ϐασίζεται στις αρχές της κρυπτογραφίας.Για αυτό τον λόγο,το ενδια-

ϕέρον προς το συγκεκριµένο κρυπτονόµισµα τα τελευταία χρόνια έχει διογκωθε-

ί,µε αποτέλεσµα την δραµατική αύξηση της τιµής του.Πολλοί αξιόλογοι οικονο-

µολόγοι,αλλά και επενδυτές έχουν κανει πολλες προσπάθειες να προβλέψουν την

µελλοντική τιµή του Bitcoin,διότι οποιαδήποτε σηµαντική πλήροφορία µπόρει να

οδηγησει σε επιτυχηµένες συναλλαγές και κατα συνέπεια σε κέρδη.Εποµένως η

πρόβλεψη για την µεταβλητότητα των τιµών του κρυπτονοµίσµατος έιναι ύψίστης

οικονοµικής σηµασίας, και ο λόγος είναι τα τεράστια χρηµατικά ποσά που επεν-

δύονται κάθε χρόνο.
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1.1 Εισαγωγή

Επιπλέον,η ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλα και της επιστήµης των υπολογι-

στών έχουν συµβάλλει στην δηµιουργία της µηχανικής µάθησης.΄Οσον αφορά τους

αλγορίθµους µηχανικής µάθησης,αποτελούν µέρος του κλάδου της τεχνητής νοη-

µοσύνης. Πρόκειται για αλγορίθµους, που δίνουν τη δυνατότητα στον υπολογιστή

να εκπαιδευτεί και να διαµορφώσει ο ίδιος το κατάλληλο µοντέλο. Απαραίτητη

προϋπόθεση,είναι ένα σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης και ένα σύνολο δεδοµένων

ελέγχου.Τα δεδοµένα εκπαίδευσης είναι υπεύθυνα για την εκπαίδευση του υπο-

λογιστή και κατ’επέκταση,για τη διαµόρφωση του κατάλληλου µοντέλου,ενώ τα

δεδοµένα ελέγχου, είναι τα νέα δεδοµένα,πάνω στα οποία ϑα εφαρµοστεί το µο-

ντέλο που µόλις διαµορφώθηκε.

Μια τάση στην επιστηµονική κοινότητα αποτελεί η χρήση των αλγορίθµων µη-

χανικής µάθησης για την εξαγωγή πληροφοριών, όπως είναι και οι προβλέψεις

για την µεταβλητότητα των τιµών του Bitcoin.Οι αλγόριθµοι µηχανικής µάθη-

σης,χρησιµοποιούνται ευρέως στην καθηµερινή Ϲωή. Υπάρχουν πολυάριθµοι τέτοιοι

αλγόριθµοι, οι οποίοι επιλύουν διαφορετικά είδη προβληµάτων. Αυτό συµβαίνει

διότι κάθε ένας απο αυτούς τους αλγορίθµους έχουν άλλα πλεονεκτήµατα και µειο-

νεκτήµατα.Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι το Bitcoin αποτελεί σηµείο ενδιαφέροντος

για πολλές έρευνες, όπου αντιµετωπίζεται όπως τα ϕυσικά νοµίσµατα. Στις πε-

ϱισσότερες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί, οι οποίες αποτελούν και ϐάση

της δικιάς µας έρευνας δείχνουν ότι αλγόριθµοι µηχανικής µάθησης µπορούν να

ϐοηθήσουν στην πρόβλεψη της ϐραχυπρόθεσµης εξέλιξης της αγοράς κρυπτονο-

µισµάτων.

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, είναι η συγκριτική µελέτη αλγο-

ϱίθµων µηχανικής µάθησης µε σκοπό την εκτίµηση της µεταβλητότητας των κρυ-

πτονοµισµάτων Bitcoin. Για να υπολογίσουµε την µεταβλητότητα χρησιµοποιούµε

δεδοµένα που αφορούν καθηµερινά στοιχεία απο την περίοδο 01/01/2014 έως

2



1.1 Εισαγωγή

και 31/01/2018.Επιπλέον , δηµιουργήθηκε ένα γνώρισµα κατηγοριοποίησης -

για τον καλύτερο υπολογισµό- απο τις πρώτες διαφορές της πραγµατοποιηθήσας

µεταβλητότητας (realized volatility) που αποτελείται από δύο διακριτές τιµές : «I-

ncrease» για τις τιµές µε realized volatility µεγαλύτερες του 0 και «Decrease» για

τις τιµές µε που είναι µικρότερες του 0.Επιπροσθέτως,για τον υπολογισµό της µε-

ταβλητότητας επιλέχθηκαν και µια σειρά απο µεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν τις

τιµές των κρυπτονοµισµάτων, και αυτές αφορούν καθηµερινά δεδοµένα.΄Επειτα,

η ϐάση δεδοµένων διαχωρίστηκε στα δεδοµένα εκπαίδευσης και στα δεδοµένα

ελέγχου. ΄Ετσι λοιπόν, στόχος της εργασίας αποτέλεσε η επιλογή δύο αλγορίθ-

µων µηχανικής µάθησης, ενός Random Forest και των Νευρωνικών ∆ικτύων, και

µίας οικονοµικής µεθόδου,συγκεκριµένα επιλεχθηκέ η Λογιστική παλινδρόµηση

(Logit), µε σκοπό την έρευνα του αποτελεσµατικότερου αλγορίθµου, µέσω της µε-

γαλύτερης ακρίβειας πρόβλεψης µεταξύ των διαµορφωµένων µοντέλων και τελικά

την εκτίµηση της µελλοντικής εξέλιξης του realized volatility του Bitcoin.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, ακολουθήθηκε µια διαδικασία. Αρχικά,

έγινε µία ανασκόπηση στην υπάρχουσα ϐιβλιογραφία, που αφορούσε το κρυπτο-

νόµισµα Bitcoin, τους αλγορίθµους µηχανικής µάθησης, αλλά και τον συνδυασµό

αυτών των δύο. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε η συλλογή, η επεξεργασία και ο

διαχωρισµός των δεδοµένων, ενώ στο σηµείο εκείνο έγινε και η εξαγωγή των περι-

γραφικών στατιστικών στοιχείων.Το επόµενο ϐήµα είχε να κάνει µε την ανάπτυξη

του κώδικα του κάθε αλγορίθµου και το προγραµµατιστικό περιβάλλον που επι-

λέχθηκε, ήταν αυτό της R. Αφού πραγµατοποιήθηκε και η συγγραφή του κώδικα,

σειρά είχε η καταγραφή των αποτελεσµάτων για τα διαµορφωµένα πια, µοντέλα.

Τέλος, ακολούθησαν τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την παραπάνω έρευνα,

καθώς και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

΄Οσον αφορά τη διάρθρωση της διπλωµατικής εργασίας, το υπόλοιπο κοµµάτι

οργανώνεται ως εξής : στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η ανασκόπηση της ϐιβλιο-
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γραφίας, γίνεται αναφορά τόσο στο «Bitcoin», όσο και στην µηχανική µάθηση,

αλλά και στην έννοια της µεταβλητότητας και σε ένα συνδυασµό αυτών. Το κε-

ϕάλαιο 3 σχετίζεται µε την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα δεδοµένα που

χρησιµοποιήθηκαν. Για την ακρίβεια, το κεφάλαιο αναφέρεται στη συλλογή και

επεξεργασία των δεδοµένων, στην καταγραφή των περιγραφικών στατιστικών των

µεταβλητών καθώς επίσης, και στη συγγραφή και ανάπτυξη του αντίστοιχου κώδι-

κα. Στο κεφάλαιο 4 παρατηρούµε τα αποτελέσµατα των τριών αλγορίθµων, που

ερευνήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ενώ τέλος, στο κεφάλαιο 5, που

είναι και το τελευταίο,γίνεται η καταγραφή των ϐασικών συµπερασµάτων καθώς

επίσης και καποιων προτάσεων πολιτικής που ϐοηθούν στην ϐελτίωση της σταθε-

ϱότητας των τιµών του Bitcoin.
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Κεφάλαιο 2

Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Οι ϐασικές έννοιες που απασχολούν την παρούσα διπλωµατική εργασία είναι τόσο

το κρυπτονόµισµα Bitcoin, όσο και οι αλγόριθµοι µηχανικής µάθησης, όπως ε-

πίσης και η µεταβλητότητα που παρουσιάζει το εν λόγω κρυπτονόµισµα, άλλά και

ο ϱόλος που διαδραµατίζει η έννοια της µεταβλητότητας στον χρηµατοοικονοµικό

κόσµο. ΄Ετσι, προτού ξεκινήσει η έρευνα,είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί

µία ανασκόπηση στην υπάρχουσα ϐιβλιογραφία,για να γίνει ανάλυση των ϐασικών

εννοιών αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο η επιστηµονική κοινότητα προσπάθησε

να προβλέψει τις τάσεις των τιµών τόσο του Bitcoin, όσο και διάφορων χρηµατοοι-

κονοµικών προιόντων, µέσω της µηχανικής µάθησης.

2.1 Μεταβλητότητα

Η αβεβαιότητα αποτελεί σηµαντικό ϱόλο στην οικονοµική ανάλυση και συνήθως

έχει ως µέτρο µέτρησης την µεταβλητότητα (volatility). Υπάρχουν χρονολογικές

σειρές, κυρίως χρηµατοοικονοµικές, που παρουσιάζουν διαστήµατα µεγάλης µε-

ταβλητότητας. Οι χρονολογικές αυτές σειρές διανύουν περιόδους µε απότοµες

ανόδους και καθόδους, στη διάρκεια των οποίων η διακύµανσή τους είναι µετα-

ϐαλλόµενη.Ο Engle το 1982 πρότεινε την εξήγηση της µεταβαλλόµενης διακύµαν-

σης µέσω ενός αυτοπαλίνδροµου υποδείγµατος ως συνάρτηση των προηγούµενων

τιµών της. Το Υπόδειγµα αυτό ονοµάζεται υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό αυτοπα-
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λίνδροµο υπόδειγµα (Autoregressive Conditional Heteroskedastic Model) ή ARCH

model.(1)

Κάποια σηµαντικά χαρακτηριστικά της µεταβλητότητας είναι οτι εξελίσσεται συ-

νεχώς µε την πάροδο του χρόνου και δεν αποκλίνει στο άπειρο. Επιπλέον υπάρχει

µια ασύµµετρη κίνηση και συνήθως στην κατανοµή της παρατηρείται µεγάλη κύρ-

τωση,δηλαδή η πιθανότητα εµφάνισης ακραίων τιµών είναι µεγάλη. ΄Ενα στοιχείο

που επίσης χαρακτηρίζει την µεταβλητότητα είναι ότι περίοδοι µεγάλων µεταβολών

στις τιµές εναλλάσσονται µε περιόδους που οι τιµές δύσκολα αλλάζουν. Το χαρα-

κτηριστικό αυτό αναφέρεται ως µεταβλητότητα συµπλέγµατος.(2)(3),(4)

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η πρόβλεψη και η µοντελοποίηση της µεταβλη-

τότητας στα Οικονοµικά, έλαβε µεγάλη προσοχή. Πολλές έρευνες προσπάθησαν

να εκτιµήσουν µε ακρίβεια την µεταβλητότητα, καθώς αυτή είναι ¨το κλειδί¨ για την

τιµολόγηση των επιλογών και των περιουσιακών στοιχείων στις στρατηγικές κερ-

δοσκοπίας. Πιο συγκεκριµένα, ένα µεγάλο κοµµάτι της διαχείρισης του κινδύνου

στις κατανοµές των περιουσιακών στοιχείων και στο εµπόριο είναι η ενδεχόµενη

απώλεια. Οι επενδυτές για να µετρήσουν την ενδεχόµενη απώλεια πρέπει να ε-

κτιµήσουν κινδύνους. Το µέτρο κινδύνου των αγορών που είναι πιο αξιόπιστο και

έχει οριστεί ως η αναµενόµενη τιµή της αβεβαιότητας είναι η µεταβλητότητα (vola-

tility). Για όλες τις επενδυτικές αποφάσεις είναι σηµαντική η εύρεση της χρυσής

τοµής µεταξύ αποδόσεων και κινδύνου. Στα οικονοµικά ο όρος απόδοση είναι ο

λόγος του πλούτου που κερδίζεται ή χάνεται σε µία επένδυση ως προς το ποσό που

αρχικά επενδύθηκε. Ο πλούτος που κερδήθηκε ή χάθηκε λέγεται τόκος ή κέρ-

δος/απώλεια και το ποσό που αρχικά επενδύθηκε ονοµάζεται κεφάλαιο ή αρχικό

κόστος επένδυσης.Η µεταβλητότητα έχει χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την

πρόβλεψή της, ενώ είναι αρκετά πιο δύσκολο να προβλέψουµε αποδόσεις. Ουσια-

στικά η µεταβλητότητα µετρά κατά πόσο οι αποδόσεις κυµαίνονται γύρω από τον

µέσο τους. Η στοχαστική και τυχαία ϕύση των τιµών και των αποδόσεων καθιστά
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απαραίτητη την χρήση της Στατιστικής για την περιγραφή και την πρόβλεψη των

διακυµάνσεων της Αγοράς.(5)(6)(7)(8)

2.1.1 Λόγοι της Μεγάλης Μεταβλητότητας του Bitcoin

Υπάρχει µια σειρά από αιτίες για τις οποίες παρουσιάζει τόσο µεγάλη µεταβλητότη-

τα το Bitcoin.Αρχικά,η πρώτη αιτία είναι ευνόητη,λόγω της µεταβλητότητας που

υπάρχει σε όλες τις αγορές του χρηµατοοικονοµικού κόσµου.Ο δεύτερος λόγος

είναι ότι έχει ιστορικό υψηλής µεταβλητότητας. Οι έννοιες «ηρεµία για πολύ»

και Bitcoin δύσκολα συµβαδίζουν στην ίδια πρόταση.Χαρακτηριστικό παραδειγ-

µά αποτελεί το 2017, τη χρονιά της απόλυτης ευφορίας, όπου πραγµατοποιήθηκε

άνοδος του κρυπτονοµισµατος Bitcoin,όταν από τα 1.000 δολάρια εκτοξεύτηκε

µέχρι 20.000.Ωστόσο, ήταν πολλές και οι περιπτώσεις όπου υπήρξε υποχώρηση

από 30% µέχρι 40%. Συνεπώς οι µεγάλες διορθώσεις αλλά και οι µεγάλες άνοδοι

µόνο ασυνήθιστες δεν είναι.Ο τρίτος λόγος είναι πως στην αγορά των crypto δεν

υπάρχει κανένας περιορισµός και ϕυσικά δεν πρόκειται να υπάρξει καµία παρέµ-

ϐαση.Τα κρυπτονοµίσµατα έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν όσο ϑέλουν και να

υποχωρήσουν όσο αποφασίσει η αγορά.Τελευταίος λόγος, είναι πως δεν υπάρχει

στήριξη απο καµία Κεντρική Τράπεζα,καθώς καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο

από τους χρήστες.

2.1.2 Τελευταίες Εξελίξεις Αναφορικά µε τη Μεταβλητότητα

του Bitcoin

Το Bitcoin ϕηµίζεται ως ένα πολύ µεταβλητό και υποθετικό είδος ενεργητικού,

όµως το ψηφιακό νόµισµα έχει επιδείξει σηµαντικά σηµάδια σταθερότητας. Στην

πραγµατικότητα, η µεταβλητότητα του Bitcoin σηµείωσε το χαµηλότερο ϐαθµό

µεταβλητότητας σε διάστηµα 17 µηνών στις αρχές του Οκτωβρίου, καθώς είχαν πε-

ϱιοριστεί σηµαντικά οι διαπραγµατεύσεις των κρυπτονοµισµάτων.Ενώ ορισµένοι

ειδικοί ϑεωρούσαν ότι αυτό αποτελούσε σηµάδι κορεσµού των κρυπτονοµισµάτων,

υπήρχαν κάποιοι που πίστευαν η περίοδος της σταθερότητας ϑα άλλαζε σύντο-
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µα.Πράγµα που συνέβει στα µέσα του Νοεµβρίου, καθώς οι τιµές του Bitcoin

κατέρρευσαν από ένα σταθερό σηµείο γύρω στα 6.400$, σε λιγότερα από 5.400$.Η

κατάρρευση των τιµών του Bitcoin ,οδήγησε στη διαίρεση του Bitcoin Cash σε δύο

ψηφιακά νοµίσµατα ; το Bitcoin ABC, το οποίο είναι το κύριο Bitcoin Cash, και

το Bitcoin SV, το οποίο είναι συντοµογραφία για "Satoshi’s Vision [΄Οραµα του

Satoshi].Επιπλέον, το πρόσφατο ξεπούληµα των µετοχών τεχνολογίας ϑα µπορο-

ύσε να έχει διαχυθεί και στις αγορές των κρυπτονοµισµάτων, και έτσι να επηρέαζε

την πρόσφατη περίοδο σταθερότητας που σηµειώθηκε στα κρυπτονοµίσµατα.

2.2 Bitcoin

Το Bitcoin, ή αλλιώς κρυπτονόµισµα όπως καλείτε στην ελληνική γλώσσα,αποτελεί

την πρώτη επιτυχηµένη µορφή ψηφιακού νοµίσµατος . Βασίζεται στις αρχές της

ισχυρής κρυπτογραφίας που ελέγχει τη δηµιουργία και µεταφορά χρήµατος και

παράγεται µε την µέθοδο της ψηφιακής εξόρυξης (mining). Το Bitcoin εφευρέθηκε

το 2009 από έναν ανώνυµο προγραµµατιστή µε το ψευδώνυµο Satoshi Nakamoto

και το κλειδί της καινοτοµίας του σε σχέση µε τις προηγούµενες µορφές του ψη-

ϕιακού νοµίσµατος είναι ότι είναι πλήρως αποκεντρωµένο που σηµαίνει ότι δεν

χρειάζεται να υπάρχει κανένα πρόσωπο ή ϕορέας πίσω από αυτό, είτε να το στηρίζει

ή να έχει τον έλεγχο του. Αυτό το κάνει ανθεκτικό στο κίνδυνο του πληθωρισµού

και σε ενδεχόµενες οικονοµικές κρίσεις.

Το Bitcoin είναι απλά ένα πρόγραµµα υπολογιστή. Το πρόγραµµα έχει ένα

δηµιουργό (ή δηµιουργούς), αλλά η ταυτότητά του δεν είναι γνωστή, όπως και ο δη-

µιουργός του bitcoin χρησιµοποίησε ψευδώνυµο το οποίο είναι Satoshi Nakamoto.

Το Bitcoin µε τη στενή έννοια δεν ελέγχεται από κανέναν. Ο δηµιουργός δεν µπο-

ϱεί να χάσει τον έλεγχό του, γιατί αυτός ο κώδικας δεν του ανήκει. Ο κώδικας είναι

open source και ως εκ τούτου ανήκει στο ευρύτερο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα

στους προγραµµατιστές να πειραµατιστούν, στοχεύοντας πάντα στη ϐελτιστοποίη-
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ση του Bitcoin, ή έστω σε µια καλύτερη εκδοχή του, µε στόχο τη συρρίκνωση των

υπαρχόντων προβληµάτων του.

΄Ενα από τα πιο καινοτόµα χαρακτηριστικά του Bitcoin είναι ότι είναι αποκε-

ντρωµένο (decentralized).∆εν υπάρχει κάποιος κεντρικός server όπου το Bitcoin

είναι σε λειτουργία. Το Bitcoin λειτουργεί µέσα από ένα δίκτυο peer-to-peer των

συνδεδεµένων υπολογιστών. Είναι το πρώτο ψηφιακό νόµισµα σχεδιασµένο µε

έναν αποκεντρωµένο τρόπο, ένα τεχνολογικό επίτευγµα. Το λογισµικό Bitcoin

δηµιουργεί το δικό του νόµισµα που ονοµάζεται bitcoin, µε µικρό b. Η δηµιουρ-

γία του νοµίσµατος είναι συνυφασµένη µε τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος,

καθώς εξυπηρετεί δύο σκοπούς ταυτόχρονα. Πρώτον, χρησιµεύει για να αντιπρο-

σωπεύσει την αξία του. ∆εύτερον, η έκδοση νέων bitcoins χρησιµοποιείται για να

ανταµείψει τους διαχειριστές του για την προστασία του διανεµόµενου δικτύου.

Αυτές οι δύο λειτουργίες δεν µπορούν να διαχωριστούν χωρίς να αλλάξει σηµαντι-

κά ο σχεδιασµός του.

Η καρδιά του δικτύου Bitcoin είναι µια ϐάση δεδοµένων (blockchain) που

καταγράφει τις συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν, καθώς και τους

τωρινούς κατόχους κεφαλαίων. Αυτή η ϐάση δεδοµένων µερικές ϕορές ονοµάζε-

ται γενικό καθολικό (λογιστικό ϐιβλίο), επειδή περιλαµβάνει τις συµµετοχές που

εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες των κεφαλαίων. Το Bitcoin δεν είναι η πρώτη κα-

τανεµηµένη ϐάση δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί. Ωστόσο, οι απαιτήσεις µιας

οικονοµικής ϐάσης δεδοµένων είναι διαφορετικές από εκείνες άλλων εφαρµογών,

όπως της κοινής χρήσης αρχείων ή των συστηµάτων ανταλλαγής µηνυµάτων. Ει-

δικότερα, µια οικονοµική ϐάση δεδοµένων πρέπει να είναι ανθεκτική απέναντι σε

χρήστες που ϑα προσπαθήσουν να επανεπενδύσουν τα ίδια νοµίσµατα, κάτι το

οποίο αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά από το σύστηµα του Bitcoin.
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2.2.1 Η ιστορία του Bitcoin

Η αρχική ιδέα για τα κρυπτονοµίσµατα έκανε την εµφάνισή της αρκετές δεκαε-

τίες νωρίτερα. Συγκεικριµένα το 1985, ο κρυπτογράφος David Chaum στο άρθρο

του «Security without identification: Transaction Systems to Make Big Brother

Obsolete» (9), περιέγραφε µεταξύ άλλων πώς µέσω της κρυπτογραφίας ϑα µπο-

ϱούσαν να δηµιουργηθούν ψηφιακά νοµίσµατα που να είναι εντελώς ανώνυµα,

και άρα να µην έχουν πάνω τους έλεγχο από καµία κυβέρνηση. Στις αρχές της

δεκαετίας του ‘90, και ϐασισµένη στις ιδέες του Chaum, δηµιουργήθηκε µια λίστα

µε το όνοµα "Cypherpunks",η οποία σχετιζόταν µε το χώρο της κρυπτογραφίας

µέσω υπολογιστή. Το 1998, επίσης σε αυτή τη λίστα Cypherpunks, ο µηχανικός

λογισµικού Wei Dai δηµοσίευσε την πρόταση για ένα ανώνυµο, διαµοιρασµένο

σύστηµα ηλεκτρονικών χρηµάτων, το οποίο ονόµασε B-money.(10) Επιπλέον , το

∆εκέµβριο του 2005, ο Nick Szabo,που είναι ακαδηµαϊκός στο χώρο της πληρο-

ϕορικής, δηµοσίευσε στο προσωπικό του blog την πρόταση για το Bit gold.

Το 2008, όµως, έκανε την εµφάνισή του το Bitcoin . Η πρώτη επιστηµονική δη-

µοσίευση έιχε έκτασης µόλις οκτώ σελίδες µε συγγραφέα τον Satoshi Nakamoto

και τίτλο «Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System» (11). Ο Nakamo-

to επηρέασµένος τόσο απο το b-money όσο και το Bit gold,αλλά και απο την

µεγάλη χρηµατοποικονοµική κρίση, κατάφερε να δηµιουργησει ένα πλήρως απο-

κεντρωµένο ψηφιακό νόµισµα που δεν ϐασίζεται σε καµία κεντρική αρχή για την

ασφάλεια και την επικύρωση των συναλλαγών.Η καινοτοµία του Bitcoin ϐρίσκε-

ται στον επονοµαζόµενο αλγόριθµο «proof-of-work».Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος

ελέγχει αν το ψηφιακό νόµισµα έχει χρησιµοποιηθεί παραπάνω από µία ϕορές.

Συγκεκριµένα, το κατανεµηµένο σύστηµα που χρησιµοποιείτε, κάνει µια ‘ψηφο-

ϕορία’ κάθε 10 λεπτά, επιτρέποντας στο δίκτυο να έρθει σε ‘οµοφωνία’ για την

κατάσταση των συναλλαγών του Bitcoin (12).
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Ως αποτέλεσµα, το 2009, µετά τη δηµοσίευση του άρθρου του Nakamoto, το

Bitcoin µπαίνει σε λειτουργία. Προγραµµατιστές ανά τον κόσµο, επεµβαίνουν

στον κώδικα µε σκοπό την ϐελτιστοποίησή του, µέχρι και σήµερα. Αυτό αναµφίβο-

λα,φανερώνει την ασφάλεια που παρέχει το Bitcoin στους χρήστες του.Η δηµοτι-

κότητα του έχει αυξηθεί εκθετικά, σε σχέση µε αυτή που παρείχε το κρυπτονόµισµα

στην αρχή της εµφάνισής του.

Σήµερα,ένας αριθµός κεντρικών Τραπεζών άρχισε να υιοθετεί την τεχνολογία

των κρυπτονοµισµάτων για εµπόριο και πληρωµές µεγάλης αξίας. Για παράδειγ-

µα η Τράπεζα της Κίνας ανέπτυξε ένα διεθνές ψηφιακό νόµισµα που ϐασίζεται

στην τεχνολογία του Blockchain, η Τράπεζα του Καναδά µελετά τη χρήση κρυπτο-

νοµισµάτων σε διατραπεζικές συναλλαγές, η γερµανική οµοσπονδιακή Τράπεζα

χρησιµοποιεί την τεχνολογία του Blockchain για τον διακανονισµό οικονοµικών

περιουσιακών στοιχείων.

Την Παρασκευή 1η Σεπτεµβρίου 2017, το Bitcoin ξεπέρασε τα 5000 αµερι-

κάνικα δολάρια. Πρώτη ϕορά διαµορφώθηκε η ισοτιµία Bitcoin αµερικάνικου

δολαρίου και την ακόλουθη κιόλας µέρα υποχώρησε κατά ο,6%. Στις αρχές του

έτους 2017 κατάφερε να ξεπεράσει τα 1000 δολάρια και σε 8 µήνες σηµείωσε

άνοδο 500%. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν τα κρυπτονοµίσµατα λόγω των µεγάλων

διακυµάνσεων που παρουσιάζουν στις τιµές τους αποτελούν πρώτο ϑέµα της ε-

πικαιρότητας, µε αποτέλεσµα καθηµερινά όλο και περισσότεροι οργανισµοί να

έλκονται από αυτά και να εξετάζουν πιθανές χρήσεις τους.Ωστόσο, είναι αδύνατο

να υπολογίσουµε τον ακριβή αριθµό των ατόµων που χρησιµοποιούν κρυπτονο-

µίσµατα. Η εκτίµηση τόσο του αριθµού των κατόχων κρυπτονοµισµάτων όσο και

των χρηστών είναι µια δύσκολη προσπάθεια, αφού τα άτοµα µπορούν να χρησιµο-

ποιούν πολλαπλά wallets από διαφορετικούς παρόχους στον ίδιο χρόνο. Επιπλέον,

ένας χρήστης µπορεί να έχει πολλαπλά wallets και λογαριασµούς συναλλαγών για

διαφορετικά κρυπτονοµίσµατα, κι εποµένως υπολογίζεται περισσότερες από µία

11



2.2 Bitcoin

ϕορές στο συνολικό άθροισµα των χρηστών- κατόχων.

2.2.2 Τρόπος παραγωγής bitcoins και διεκπεραίωση συναλ-

λαγών

Το Bitcoin είναι πιθανώς η µεγαλύτερη αλλαγή στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα.

Μεγαλύτερη, ενδεχοµένως, και από την πρώτη εµφάνιση των πιστωτικών καρτών.Η

µορφή του Bitcoin είναι εντελώς ψηφιακή κι αυτό διότι δεν έχει επίσηµα καµία ϕυ-

σική µορφή, κερµάτων ή χαρτονοµισµάτων. Επιπλέον, δεν παράγεται από καµία

συγκεκριµένη χώρα και δεν ελέγχεται από κάποιο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα,όπως

είναι οι τράπεζες. Επιπροσθέτως, η παραγωγή του, η αποθήκευσή του, και η δια-

κίνησή του, και όλες οι συναλλαγές µε αυτό γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική

µορφή.

Για να είµαστε πιο ακριβείς, το Bitcoin είναι ένα peer-to-peer σύστηµα πλη-

ϱωµών και ένα ψηφιακό συνάλλαγµα ανοιχτού κώδικα. Ουσιαστικά ανήκειστην

κατηγορία cryptocurrency, καθώς χρησιµοποιεί µεθόδους κρυπτογραφίας για τη

δηµιουργία και διαχείριση των χρηµάτων, και για την επιβεβαίωση της εγκυρότη-

τας των συναλλαγών. Ο τρόπος να αποθηκεύσουµε τα bitcoin και να κάνουµε

αγορές µε αυτά είναι ένα ψηφιακό ¨πορτοφόλι¨ (bitcoin wallet). Το πορτοφόλι

αυτό µπορεί να ϐρίσκεται είτε σαν πρόγραµµα στον υπολογιστή µας, είτε να ϕιλο-

ξενείται σε κάποια ιστοσελίδα. Κάθε Bitcoin wallet έχει µια µοναδική διεύθυνση,

η οποία χρησιµοποιείται για να γίνονται οι µεταφορές bitcoins ανώνυµα.

Ουσιαστικά, το σύνολο των bitcoin είναι µοιρασµένο στα Bitcoin wallets των

ατόµων και των εταιρειών που συµµετέχουν στο δίκτυο του νοµίσµατος. Γι΄ αυτό

λέµε πως το σύστηµα είναι της µορφής peer to peer, καθώς εξαρτάται από τους

χρήστες και όχι από κάποιο κεντρικό server όπως, µια τράπεζα.(14)
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Γράφηµα 1: Αναπαράσταση συστήµατος peer to peer σε σχέση µε το server

΄Οταν γίνεται µια συναλλαγή µε Bitcoin, το σύστηµα επιβεβαιώνει τις διευθύν-

σεις των δύο διαφορετικών πορτοφολιών, του αγοραστή και του πωλητή. Στη συ-

νέχεια, χρειάζεται να γίνουν κάποιοι περίπλοκοι µαθηµατικοί υπολογισµοί, προ-

κειµένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της συναλλαγής. Οι υπολογισµοί αυτοί

είναι απαραίτητοι για τους αλγόριθµους κρυπτογράφησης που προστατεύουν το

σύστηµα, οι οποίοι ϐασίζονται σε µαθηµατικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Αφότου

γίνουν οι πράξεις, κάθε έγκυρη συναλλαγή καταγράφεται.Τα δεδοµένα της κατα-

γραφής της συναλλαγής (block) προστίθεται σε ένα δηµόσιο αρχείο καταγραφών

που ονοµάζεται blockchain.Το blockchain είναι ένα κοινόχρηστο δηµόσιο λογι-

στικό ϐιβλίο πάνω το οποίο ϐασίζεται ολόκληρο το δίκτυο Bitcoin. ΄Ολες οι επιβε-

ϐαιωµένες συναλλαγές συµπεριλαµβάνονται στην αλυσίδα των µπλοκ. Με αυτό τον

τρόπο, τα πορτοφόλια Bitcoin µπορούν να υπολογίζουν το διαθέσιµο υπόλοιπο και

οι νέες συναλλαγές µπορούν να επαληθεύονται,ότι δαπανώνται bitcoins τα οποία

στην πραγµατικότητα κατέχονται από αυτόν που τα δαπανά. Η ακεραιότητα και η

χρονολογική σειρά της αλυσίδας των µπλοκ εφαρµόζονται µέσω της κρυπτογρα-

ϕίας.

Μια συναλλαγή είναι µια µεταφορά αξίας µεταξύ πορτοφολιών Bitcoin η οποία
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συµπεριλαµβάνεται στην αλυσίδα των µπλοκ (blockchain). Τα πορτοφόλια Bitcoin

κρατάνε ένα µυστικό κοµµάτι δεδοµένων που ονοµάζεται ιδιωτικό κλειδί, το ο-

ποίο χρησιµοποιείται για να υπογράψει συναλλαγές παρέχοντας µια µαθηµατική

απόδειξη η οποία έχει προέλθει από το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. Η υπογραφή

επίσης εµποδίζει τη συναλλαγή από το να τροποποιηθεί από τον οποιονδήποτε

µόλις αυτή έχει εκδοθεί. ΄Ολες οι συναλλαγές µεταδίδονται µεταξύ των χρηστών

και συνήθως ξεκινάνε να επιβεβαιώνονται από το δίκτυο στα επόµενα 10 λεπτά

µέσω µιας διαδικασίας που ονοµάζεται εξόρυξη.

Η εξόρυξη (mining) είναι ένα κατανεµηµένο συναινετικό σύστηµα που χρησι-

µοποιείται για την επιβεβαίωση των συναλλαγών σε αναµονή συµπεριλαµβάνοντας

αυτές στην αλυσίδα των µπλοκ (blockchain). Επιβάλλει µια χρονολογική σειρά

στην αλυσίδα των µπλοκ, προστατεύει την ουδετερότητα του δικτύου και επιτρέπει

σε διαφορετικούς υπολογιστές να συµφωνήσουν σχετικά µε την κατάσταση του

συστήµατος. Για να επιβεβαιωθούν, οι συναλλαγές πρέπει να εντάσσονται σε ένα

µπλοκ που υπακούει σε πολύ αυστηρούς κανόνες κρυπτογραφίας που ϑα επαλη-

ϑευτούν από το δίκτυο. Οι κανόνες αυτοί εµποδίζουν τα προηγούµενα µπλοκ από

το να τροποποιηθούν, διότι κάτι τέτοιο ϑα ακύρωνε όλα τα ακόλουθα µπλοκ. Η

εξόρυξη δηµιουργεί επίσης το ισοδύναµο µιας ανταγωνιστικής λοταρίας, η οποία

εµποδίζει κάθε άτοµο από το να προσθέσει εύκολα νέα διαδοχικά µπλοκ (blocks)

στην αλυσίδα των µπλοκ (block chain). Με αυτόν τον τρόπο, κανένα άτοµο δεν

µπορεί να ελέγξει τι περιλαµβάνεται στην αλυσίδα των µπλοκ ή να αντικαταστήσει

τµήµατα της αλυσίδας αυτής για να ακυρώσει τις δικές του δαπάνες.Η ανταµοιβή

των miners που δανείζουν την επεξεργαστική ισχύ του υπολογιστή τους είναι να

παίρνουν νέα Bitcoins µε κάθε block που επιλύουν, καθώς και τις προµήθειες που

προκύπτουν από τις συναλλαγές.Ουσιαστικά, η πλήρης επιβεβαίωση µιας συναλ-

λαγής δίνει σαν ανταµοιβή στους miners έναν αριθµό από bitcoins µαζεµένα.(15)

΄Οταν το Bitcoin πρωτοεµφανίστηκε, τα άτοµα που αναλάµβαναν την εξόρυξη
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τους, ήταν πολύ λίγα και οι υπολογιστές τους ήταν κανονικής ταχύτητας.Εκείνο το

διάστηµα, λοιπόν, ήταν δυνατόν κάποιος να τρέχει το πρόγραµµα για εξόρυξη των

κρυπτονοµισµάτων στον υπολογιστή του, και να συγκεντρώσει σε σχετικά σύντο-

µο διάστηµα εκατοντάδες bitcoins.Πλέον όµως, αµέτρητοι άνθρωποι ασχολούνται

µε την διαδικασία της εξόρυξης. Κάποιοι που το έχουν πάρει πολύ σοβαρά, είτε

έχουν επενδύσει σε υπολογιστές ειδικά για αυτή τη δουλειά, που να µπορούν να

κάνουν τις µαθηµατικές πράξεις µε µεγάλη ταχύτητα, είτε σε ειδικές συσκευές

που χρησιµοποιούν ειδικά σχεδιασµένο λογιστικό και επεξεργάστη για να κάνουν

υπολογισµούς ταχύτερα από τους υπολογιστές.

΄Οσο περισσότεροι Bitcoin miners συµµετέχουν, µε όλο και πιο ισχυρό εξο-

πλισµό, τόσο ϑα δυσκολεύει η όλη διαδικασία. Επιπλέον, το ίδιο το Bitcoin είναι

σχεδιασµένο να κάνει τη διαδικασία να δυσκολεύει. Για να µην αυξάνονται ανε-

ξέλεγκτα τα κρυπτονοµίσµατα bitcoins και άρα να παραµείνουν περιορισµένα, η

αµοιβή για την επίλυση block είναι σχεδιασµένη κάθε τέσσερα χρόνια να πέφτει

στο µισό.Μέχρι και το 2017 ήταν 12,5 bitcoin, το 2021 ϑα πέσει στα 6,25 κ.ο.κ.

Γράφηµα 2: Τα στάδια του Bitcoin
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Με ϐάση αυτό το µοντέλο, το έτος 2140 ϑα παραχθεί το τελευταίο Bitcoin, και ο

συνολικός αριθµός των διαθέσιµων Bitcoin ϑα είναι ακριβώς 21 εκατοµµύρια. ∆εν

πρόκειται να παραχθούν νέα Bitcoin µετά από αυτόν τον αριθµό, και οι αµοιβές

για την εξόρυξη ϑα προέρχονται αποκλειστικά από τις προµήθειες των συναλλαγών.

Τέλος,η διαδικασία εξόρυξης νέων Bitcoin είναι σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο

ώστε να δυσκολευει.Υπάρχει µια τεχνητή παράµετρος δυσκολίας (που ονοµάζεται

"Difficulty") σε κάθε block έτσι ώστε, ανά πάσα στιγµή, όσοι χρήστες και υπολο-

γιστές κι αν κάνουν εξόρυξη, όση επεξεργαστική ισχύ και αν έχουν, να λύνεται

κατά µέσο όρο ένα block ανά δέκα λεπτά οπουδήποτε στον κόσµο.Η παράµετρος

δυσκολίας αναπροσαρµόζεται κάθε 2016 λυµένα blocks, µε ϐάση το χρόνο που

πήρε να λυθούν από την προηγούµενη αλλαγή της τεχνητής παράµετρου δυσκο-

λίας. Χωρίς αυτή την διαδικασία παρότι αποτρεπτική για πολλούς, το Bitcoin δεν

ϑα είχε καµία αξία, και άρα η ίδια η εξόρυξη ϑα ήταν ανούσια.(13)

2.3 Machine Learning

Η έννοια της µηχανικής µάθησης, εισήχθη και ορίστηκε µε σαφήνεια το 1959,όταν

ο ΄Αρθουρ Σάµουελ ορίζει τη µηχανική µάθηση ως «Πεδίο µελέτης που δίνει στους

υπολογιστές την ικανότητα να µάθαίνουν, χωρίς να έχουν ϱητά προγραµµατιστεί».

΄Εκτοτε,Machine Learning, ή διαφορετικά µηχανική µάθηση, είναι ένας κλάδος

της επιστήµης των υπολογιστών, που έχει ως στόχο την σύνταξη αλγορίθµων ή

τη διαµόρφωση στατιστικών µοντέλων. Ωστόσο, η µηχανική µάθηση αποτελεί έναν

κλάδο της τεχνητής νοηµοσύνης και ο πρώτος έκανε την αρχή και έθεσε το ερώτηµα

για το αν «Μπορούν οι µηχανές να σκεφτούν·», ήταν ο Alan Turing στο paper του

«Computing Machinery and Intelligence», το 1950 (COMPUTING MACHINERY

AND INTELLIGENCE, n.d.).(18),(17)

Η λειτουργία του Machine Learning (ML) αποτελείται από ειδικούς αλγόριθ-
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µους, οι οποίοι, µέσω Input Data (Εισαγόµενων δεδοµένων) και υπολογιστικών

διεργασιών, παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα δίχως να απαιτείται κυριο-

λεκτικά ο προγραµµατισµός των στόχων σε κώδικα.Οι αλγόριθµοι της µηχανι-

κής µάθησης αλλάζουν και προσαρµόζουν αυτόµατα την αρχιτεκτονική τους,µέσω

µηχανισµών επαναληπτικής µάθησης.Η µηχανική µάθηση διαχωρίζεται σε δυο

κλάδους, την εποπτευόµενη µηχανική µάθηση (Supervised Learning) και την µη

εποπτευόµενη (Unsupervised Learning).Ωστοσο,στην παρούσα διπλωµατική εργα-

σία ϑα ασχοληθουµε µόνο µε τον κλάδο της εποπτευόµενης µηχανικής µάθησης.Οι

δύο ϐασικές υποκατηγορίες του Supervised Learning είναι το Classification και

το Regression,ενώ η κάθε υποκατηγορία έχει στον τοµέα της µια πληθώρα από

αλγόριθµους που επιτελούν τη διαδικασία του Classification ή αντίστοιχα του Re-

gression µε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.(19).

Στην εποπτευόµενη µηχανική µάθηση ο υπολογιστής χτίζει ένα µοντέλο από

τα διαθέσιµα δεδοµένα που έχει. Για την ακρίβεια, ο υπολογιστής χρησιµοποιει

ένα δείγµα από τα δεδοµένα αυτά µε σκοπό την εκπαίδευση και τον προσδιορι-

σµό της αρχιτεκτονικής του αλγόριθµου ML.Τα δεδοµένα αυτά ονοµάζονται trai-

ning data,µέσω των δεδοµένων αυτών ο υπολογιστής µαθαίνει πως πρέπει να δη-

µιουργήσει το κατάλληλο µαθηµατικό µοντέλο, έτσι ώστε να λάβει αποφάσεις ή

να κάνει προβλέψεις. Στη συνέχεια,αφού πραγµατοποιηθεί η διαδικασία της εκ-

παίδευσης τότε τα εναποµείναντα δεδοµένα του Dataset , που καλούνται testing

data,τοποθετούνται στον αλγόριθµο ML χωρίς όµως να παρέχονται και τα αποτε-

λέσµατα τα οποία επιδιώκονται.Τα δεδοµένα αυτά έχουν ως σκοπό τον έλεγχο της

ικανότητας του αλγόριθµου να ϐρίσκει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ο αλγόριθµος

έχει «µάθει» να προσδιορίζει τα επιθυµητά αποτελέσµατα µέσω της διαδικασίας της

εκπαίδευσης ενώ µε τη λειτουργία της δοκιµής µετριέται η αποδοτικότητά του στον

προσδιορισµό απαντήσεων για δεδοµένα που δεν είναι γνωστά τα αποτελέσµατα.

Το Machine Learning (ML) πολλές ϕορές χρησιµοποιείται σαν αλληλένδετος
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όρος µε το Data Mining (DM). Το Data Mining χρησιµοποιεί συχνά αλγόριθ-

µους του Machine Learning για τη διερεύνηση µεγάλων ϐάσεων δεδοµένων, µε

µεγαλύτερη ακρίβεια και ϐάθος ανάλυσης των δεδοµένων, κρυφών γνώσεων και

συσχετίσεων. Αντίστοιχα, το Machine Learning τοποθετεί µεθόδους Data mining

για την εύρεση και για την αποδοτικότερη προ-επεξεργασία και προετοιµασία των

ιδανικών δεδοµένων µέσα από τη ϐάση δεδοµένων. Το DM και το ML αποτελούν

µέρος της νεοεµφανιζόµενης επιστήµης του Data Science και έχουν και τα δύο ως

απώτερο σκοπό να απολτήσουν πληροφορίες µέσα απο το πλήθος των δεδοµένων.

(20)

΄Ενας επιτυχηµένος και εκπαιδευµένος αλγόριθµος Machine Learning,ο οπο-

ίος διαθέτει τα ιδανικά εισαγώµενα δεδοµένα, έχει ως αποτέλεσµα την εύκολη

προσαρµογη του στις ανάγκες των αναλυτών παρέχοντας µεγάλα πλεονεκτήµατα

κατά την εκτέλεση της αναλυτικής διαδικασίας.Πρώτο και ϐασικό πλεονέκτηµα

των παραπάνω είναι ότι αυτοµατοποιούνται οι επαναλαµβανόµενες διαδικασίες,

παρέχοντας όχι µόνο διευκόλυνση στην εργασία του αναλυτή αλλά και µείωση του

ϕόρτου εργασίας του.Στην συνέχεια ο υπολογιστής, λόγω της ισχυρής υπολογιστι-

κής δύναµης που διαθέτει και εφόσον παρέχονται τα ϐέλτιστα δεδοµένα, καταφέρ-

νει, µέσω επαναλαµβανόµενων διαδικασιών,να ανιχνεύσει πολύπλοκες και κρυφές

γνώσεις ευκολότερα σε σχέση µε την ικανότητα ενός ανθρώπινου παρατηρητή.Οι

αλγόριθµοι του Machine Learning µπορούν να εκτελέσουν διάφορες και πολύπλο-

κες διαδικασίες, αναλόγως της κατασκευής τους και των εισαγόµενων δεδοµένων.

Επιπλέον,µε την τεράστια αύξηση των συλλεγόµενων δεδοµένων από τις εται-

ϱείες, το Machine Learning έχει γίνει απαραίτητο για την αναλυτική διαδικασία.

Στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον η µηχανική µάθηση έχει συµβάλει στην ε-

ξόρυξη ειδικών σχέσεων και γνώσεων από τα δεδοµένα, τα οποία προστίθενται στις

λειτουργίες των εταιρειών µε σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητά τους και ταυ-

τόχρονα τη διευκόλυνση και ενίσχυση των καταναλωτικών αναγκών των πελατών
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τους.Πλέον,η µηχανική µάθηση εφαρµόζεται ευρέως σε ποικίλες δραστηριότητες

ενός υπολογιστή, που δεν µπορούν να προγραµµατιστούν εκ των προτέρων. Χα-

ϱακτηριστικά παραδείγµατα, η κατηγοριοποίηση των e-mail και αντιµετώπιση των

ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων (spam filtering), η οπτική αναγνώριση

χαρακτήρων(OCR),οι µηχανές αναζήτησης και η υπολογιστική όραση.Τέλος,η µη-

χανική µάθηση χρησιµοποιείτε στη ϱοµποτική ,οπότε ειναι ευρέως γνωστη η χρηση

της στον τεχνολογικό κόσµο.

2.3.1 Αλγόριθµοι Μηχανικής Μάθησης-Κατηγοροποίηση

Η ταξινόµηση αποτελεί µια από τις ϐασικότερες τεχνικές της εξόρυξης δεδοµένων, η

οποία εξετάζοντας τα γνωρίσµατα ενός στιγµιοτύπου το αντιστοιχεί σε µία προκαθο-

ϱισµένη κλάση. ΄Ενα µοντέλο ταξινόµησης κατασκευάζεται λαµβάνοντας ως σύνολο

εκπαίδευσης ένα πλήθος ταξινοµηµένων δεδοµένων και χρησιµοποιώντας κατάλ-

ληλους αλγορίθµους καταφέρνει να αποδώσει σωστά την κατηγορία σε άγνωστα

δεδοµένα. Στο σηµείο αυτό ϑα παρουσιαστούν ϐασικοί αλγόριθµοι της µηχανικής

µάθησης.

1. Κατηγοροποίηση µεK-NN

Ο K-nn είναι ο πιο απλός αλγόριθµος ταξινόµησης (21) και ταυτόχρονα ένας

από τους παλιότερους (1956). Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο πιο αργός

αλγόριθµος, λόγω αυτής της απλότητάς και ως ένας αλγόριθµος µε µεγάλο

υπολογιστικό κόστος. Ωστόσο είναι ικανός να λύσει πολύπλοκα ερωτήµατα,

να ¨µάθει¨ γρήγορα και να µη χάσει πληροφορία, σε σύγκριση µε τα deci-

sion trees.

Επίσης, είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται και για παλινδροµήσεις.

Χωρίζει και αυτός τα δεδοµένα του σε training data και testing data και

αποθηκεύει στη µνήµη του τα πρώτα. Κάνει κατηγοριοποίηση των υπόλοιπων

δεδοµένων, µόνο αν τα χαρακτηριστικά της εγγραφής, ταιριάζουν απόλυτα µε
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ένα από τα δεδοµένα που έχει αποθηκεύσει κατά τη διαδικασία του training.

Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιεί τους k πλησιέστερους γείτονες (nearest

neighbors), έτσι ώστε να ταξινοµήσει ή να οµαδοποιήσει τα δεδοµένα. Η

τιµή που ϕέρει η µεταβλητή k, συνήθως δίνεται από τον προγραµµατιστή.

Συγκεκριµένα, υπολογίζονται οι αποστάσεις των testing data από τα training

data και τα νέα δεδοµένα µπαίνουν στην οµάδα ή στην κατηγορία αυτού µε

τον οποίο διατηρούν τη µικρότερη απόσταση. Τα µέτρα απόστασης που

µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ποικίλουν και εξαρτώνται από τη ϕύση του

προβλήµατος που πρόκειται να επιλυθεί. Επίσης, συνηθίζεται οι γείτονες που

είναι πιο κοντά στη νέα εγγραφή, να ϕέρουν περισσότερο ϐάρος και έτσι να

ϕαίνεται πιο ξεκάθαρα η συνεισφορά τους. (22)

2. Κατηγοριοποίηση µε Decision trees

Τα Decision Trees (δέντρα απόφασης), είναι ένα προγνωστικό µοντέλο το

οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναπαραστήσει τους ταξινοµητές

καθώς και τα µοντέλα παλινδρόµησης. Τα δέντρα ταξινόµησης συχνά χρησι-

µοποιούνται σε εφαρµοσµένους τοµείς όπως τα οικονοµικά, το µάρκετινγκ,

η µηχανική και η ιατρική.Συγκεκριµένα, το δέντρο ξεκινά από τη ϱίζα του,

η οποία κατευθύνεται προς τα ϕύλλα. Τα ϕύλλα είναι οι κόµβοι του δέντρου

που αποτελούν τις παρατηρήσεις του αντικειµένου, που πρέπει να ταξινοµη-

ϑεί σε µία προκαθορισµένη κατηγορία. Οι τερµατικοί κόµβοι, εκεί δηλαδή

που σταµατά ο αλγόριθµος, ϕέρουν τις τιµές, ϐάση των οποίων κλήθηκε να

κατηγοριοποιηθεί το εκάστοτε στοιχείο.Τα δέντρα απόφασης ανήκουν στους

αλγορίθµους µηχανικής µάθησης γιατί έχουν την ικανότητα να ‘µαθαίνουν’.

΄Οπως ειπώθηκε και παραπάνω, χρησιµοποιώντας το σύνολο των δεδοµένων

που τους δίνεται διαµορφώνουν ένα µοντέλο. Αρχικά, διαχωρίζουν τα δεδο-

µένα σε training data και testing data και το µοντέλο που διαµορφώθηκε

από τα πρώτα, εφαρµόζεται στα τελευταία.

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα των δέντρων απόφασης, είναι η δυνατότητα που
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έχουν να χωρίζουν ένα σύνθετο και πολύπλοκο πρόβληµα απόφασης, σε µι-

κρότερα µέρη, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια συλλογή από πιο απλές

αποφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, όχι µόνο επιλύεται το πρόβληµα πιο ε-

ύκολα, αλλά ταυτόχρονα, το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι πιο εύκολο να

ερµηνευτεί (23).

Το 1984 ο τον Βρειµαν, στο ϐιβλίο του «Classification and Regression Trees»

ανέφερε οτι τα δέντρα απόφασης χωρίζονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα µε το

είδος των δεδοµένων που επεξεργάζονται.Το πρώτο είδος ονοµάζεται classifi-

cation trees και χρησιµοποιούνται όταν το γνώρισµα κατηγοριοποίησης έχει

διακριτή τιµή.Αντίστοιχα, στη περίπτωση που οι τιµές των δεδοµένων είναι

συνεχείς,χρησιµοποιούνται τα regression trees.Παρακάτω απεικονίζεται ένα

σύνθετο δέντρο απόφασης. (24).

Γράφηµα 3: Αναπαράσταση ∆έντρου Απόφασης

3. Κατηγοριοποίηση µε Support Vector Machine(SVM)

Ο αλγόριθµος Support Vector Machine (SVM) ανήκει στα µοντέλα επο-

πτευόµενης µάθησης που αναλύουν δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για

την ταξινόµηση και την ανάλυση παλινδρόµησης.Ο αλγόριθµος Support Ve-
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ctor Machine (SVM) είναι ένα δηµοφιλές εργαλείο µηχανικής µάθησης που

προσφέρει λύσεις για προβλήµατα ταξινόµησης και παλινδρόµησης. Ανα-

πτύχθηκε στα AT&T Bell Laboratories από τον Vapnik µε τους συναδέλ-

ϕους του.Βάσει του στατιστικού πλαισίου µάθησης ή της ϑεωρίας VC που

προτείνουν οι και Vapnik (1982, 1995) παρουσιάζεται ως µια από τις πιο

ισχυρές µεθόδους πρόβλεψης. Λαµβάνοντας υπόψη ένα σύνολο δεδοµένων

εκπαίδευσης, το καθένα επισηµαίνεται ότι ανήκει σε µία ή την άλλη από δύο

κατηγορίες, ένας αλγόριθµος εκπαίδευσης SVM δηµιουργεί ένα µοντέλο που

εκχωρεί νέα παραδείγµατα σε µια κατηγορία ή την άλλη, καθιστώντας τον

µη πιθανό δυαδικό γραµµικό ταξινοµητή . ΄Ενα µοντέλο SVM είναι µια ανα-

παράσταση των παραδειγµάτων ως σηµεία στο διάστηµα, χαρτογραφηµένα

έτσι ώστε τα παραδείγµατα των ξεχωριστών κατηγοριών να διαιρούνται µε ένα

σαφές κενό που είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο. Στη συνέχεια, νέα παραδε-

ίγµατα χαρτογραφούνται στον ίδιο χώρο και προβλέπεται να ανήκουν σε µια

κατηγορία µε ϐάση την πλευρά του κενού στην οποία πέφτουν.

Ο SVM εφαρµόζεται σήµερα σε διάφορους τοµείς για την επίλυση προβλη-

µάτων.Ο αλγόριθµος SVM χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση των εικόνων

.Η πιο σηµαντική εφαρµογη του είναι αυτή της κατηγοριοποίησης κειµένων

(27).Επιπλέον, αναγνωρίζει χειρόγραφους χαρακτήρες.Η πιο σπουδαία συµ-

ϐολή των SVM, είναι στον τοµέα της ϐιολογίας και της ιατρικής. Μέσω της

χρήσης του αλγορίθµου, µπορεί να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο κατάλληλο

για γενετική διάγνωση και ανακάλυψη νέων ϕαρµάκων (26).

4. Κατηγοροποίηση µε Random Forest

Ο αλγόριθµος των Random Forest είναι ένας ευέλικτος, εύχρηστος αλγόριθ-

µος εποπτευόµενης µηχανικής εκµάθησης που παράγει, ακόµη και χωρίς

συντονισµό υπερ-παραµέτρων, ένα µεγάλο αποτέλεσµα τις περισσότερες ϕο-

ϱές. Είναι επίσης ένας από τους πιο χρησιµοποιούµενους αλγόριθµους, λόγω

της απλότητας και της ποικιλοµορφίας του.Το «δάσος» που χτίζει, είναι ένα
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σύνολο δέντρων αποφάσεων, συνήθως εκπαιδευµένο µε τη µέθοδο «συσκευα-

σίας». Ο αλγόριθµος των Random Forest, ϑα µπορούσε να παροµοιαστεί µε

αυτόν των δέντρων απόφασης, αφού στη πραγµατικότητα χρησιµοποιείται

για σχετικά ίδιους λόγους, ενώ ο τρόπος λειτουργίας και η δοµή τους, είναι

παρόµοια.

Ο πρώτος που έκανε λόγο για τα Random Forest, ήταν ο Breiman, το 2001

(28). Ο αλγόριθµος των Random Forest διαφοροποιείται από τα µέχρι τώρα

δέντρα κατηγοριοποίησης, αφού ο τρόπος κατασκευής του από τα δεδοµένα

που διαθέτει, είναι λίγο διαφορετικός. Συγκεκριµένα, στα δέντρα κατηγοριο-

ποίησης κάθε κόµβος διαχωρίζεται µε ϐάση την µεταβλητή, που δηµιουργεί

τη ϐέλτιστη κατηγοριοποίηση. Αντίθετα, στα Random Forest, κάθε κόµβος

διαιρείται µε ϐάση τη µεταβλητή ενός υποσυνόλου προβλέψεων, που επιλέγε-

ται τυχαία κάθε ϕορά (29).

΄Ενα µεγάλο πλεονέκτηµα του τυχαίου δάσους είναι ότι µπορεί να χρησι-

µοποιηθεί τόσο για προβλήµατα ταξινόµησης όσο και για παλινδρόµηση,

τα οποία αποτελούν την πλειονότητα των τρεχόντων συστηµάτων µηχανικής

µάθησης.Ενα ακόµη εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα που έχει ο συγκεκρι-

µένος αλγόριθµος, είναι ότι διορθώνει την συνήθεια που έχουν τα decision

trees να υπερπροσαρµόζονται (overfitting), δηλαδή να προσαρµόζονται πο-

λύ καλά, στα δεδοµένα εκπαίδευσης. Αποτελεί, επίσης, διάσηµο αλγόριθµο

στον τοµέα της ϐιοιατρικής για την επιλογή γονιδίων (30). Τέλος, είναι ιδια-

ίτερα ϕιλικός προς τον χρήστη, αφού για την παραµετροποίησή του χρειάζε-

ται µόνο δύο µεταβλητές : τον αριθµό των µεταβλητών του τυχαίου υποσυ-

νόλου που επιλέγει ο κάθε κόµβος και τον αριθµό των δέντρων του δάσους

Στο Γράφηµα (4) απεικονίζεται ένα µοντέλο Random Forest. (29)
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Γράφηµα 4: Αναπαράσταση ένος µοντέλου Random Forest

2.3.2 Νευρωνικά ∆ίκτυα

Το 1943, οι Warren McCulloch και Walter Pitts ανέπτυξαν το πρώτο µαθηµατικό

µοντέλο ενός νευρώνα. Στην ερευνητική τους εργασία "A logical calculus of the

ideas immanent in nervous activity", περιέγραψαν το απλό µαθηµατικό µοντέλο

ενός νευρώνα, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα µόνο κελί του νευρικού συστήµατος

που λαµβάνει εισόδους, επεξεργάζεται αυτές τις εισόδους και επιστρέφει µια έξοδο.

Το µοντέλο είναι γνωστό ως νευρωνικό µοντέλο (31). Τα Νευρωνικά ∆ίκτυα (ΝΝ)

είναι αλγόριθµοι εµπνευσµένοι από τον ανθρώπινο εγκέφαλο για την εκτέλεση

συγκεκριµένης εργασίας ή λειτουργιών. Ο ΝΝ εκτελεί υπολογισµούς µέσω µιας

διαδικασίας µαθαίνοντας. Το νευρωνικό δίκτυο είναι ένα σύνολο συνδεδεµένων

µονάδων εισόδου / εξόδου στις οποίες κάθε σύνδεση έχει ένα ϐάρος που σχετίζεται

µε αυτό. Στη ϕάση της µάθησης, το δίκτυο µαθαίνει προσαρµόζοντας τα ϐάρη για

να προβλέψει τη σωστή ετικέτα τάξης των δεδοµένων εισόδων.

Οι πρώτες αρχές και λειτουργίες τους εµπνεύστηκαν και ϐασίζονται στο νευρι-

κό σύστηµα των Ϲώντων οργανισµών. Είναι αξιοσηµείωτο ότι,οι επιστήµονες στην

περιοχή των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ίκτύων (ΤΝ∆) προέρχονται σχεδόν από όλες τις
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περιοχές των ϕυσικών επιστηµών,γεγονός που δείχνει ότι για την ανάπτυξή τους

απαιτούνται ταυτόχρονα γνώσεις από πολλές περιοχές.

Τα ΤΝ∆ είναι απλοποιηµένα µοντέλα του νευρικού συστήµατος του ανθρώπου.

Μιµούνται τη λειτουργία των ϐιολογικών νευρώνων του εγκεφάλου, καθώς και τη

δοµή των ϐιολογικών νευρωνικών δικτύων. Επιπλέον, αποτελούνται από διασυνδε-

δεµένα υπολογιστικά στοιχεία, τα οποία έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται

σε ερεθίσµατα που δέχονται στην είσοδό τους και να προσαρµόζονται στο περι-

ϐάλλον τους. Τα υπολογιστικά αυτά στοιχεία ονοµάζονται νευρώνες (neurons).

Ο νευρώνας είναι η πιο µικρή ανεξάρτητη µονάδα του δικτύου και παίζει πολύ

σηµαντικό ϱόλο καθώς επεξεργάζεται συνεχώς πληροφορίες λαµβάνοντας και εκ-

πέµποντας ηλεκτρικά σήµατα σε άλλους νευρώνες.

Τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (ΤΝ∆) προέκυψαν από την προσπάθεια να προ-

σοµοιώσουµε την πολύπλοκη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου . Για το λόγο

αυτό οι πρώτες αρχές και λειτουργίες τους ϐασίζονται και εµπνέονται από το νευ-

ϱικό σύστηµα των Ϲώντων οργανισµών. Η λειτουργία τους προσπαθεί να συνδυάσει

τον τρόπο σκέψης του ανθώπινου εγκεφάλου µε τον αφηρηµένο µαθηµατικό τρόπο

σκέψης. Κατ΄ επέκταση ένα ΤΝ∆ µπορεί να µαθαίνει, να ϑυµάται ή να ξεχνά αλλά

και να χρησιµοποιεί περίπλοκες µαθηµατικές συναρτήσεις.(32),(33)

Γράφηµα 5: Σύγκριση Βιολογικού µε Τεχνικού Νευρωνικού ∆ικτύου

Τα Νευρικά ∆ίκτυα είναι πιο ευέλικτα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε
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προβλήµατα παλινδρόµησης και ταξινόµησης. Επιπρόσθετως, είναι καλά για το

µη γραµµικό σύνολο δεδοµένων µε µεγάλο αριθµό εισόδων, όπως εικόνες. Τα

Νευρικά ∆ίκτυα µπορούν να λειτουργήσουν µε οποιονδήποτε αριθµό εισόδων και

επιπέδων και έχουν την αριθµητική ισχύ που µπορούν να εκτελούν παράλληλα

εργασίες.

Υπάρχουν περισσότεροι εναλλακτικοί αλγόριθµοι, όπως SVM, Decision Tre-

e και Regression, που είναι απλοί, γρήγοροι, εύκολο να εκπαιδευτούν και πα-

ϱέχουν καλύτερη απόδοση. Τα Νευρικά ∆ίκτυα είναι πολύ περισσότερο από το

µαύρο κουτί, απαιτούν περισσότερο χρόνο για ανάπτυξη και περισσότερη δύναµη

υπολογισµού.Επιπλέον, απαιτούν περισσότερα δεδοµένα από άλλους αλγόριθµους

Μηχανικής Μάθησης.Τέλος, τα Νευρωνικά ∆ίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν

µόνο µε αριθµητικές εισόδους και σύνολα δεδοµένων που δεν λείπουν.

Ο τρόπος µάθησης που χρησιµοποιούν είναι µάθηση µε επίβλεψη ή αλλιώς

επιβλεπόµενη µάθηση (Supervised Learning). Στη µάθηση µε επίβλεψη, χρησι-

µοποιείται ένα σύνολο από παραδείγµατα εκπαίδευσης (training set) και για κάθε

παράδειγµα ελέγχουµε αν η έξοδος που δίνει ο νευρώνας είναι σωστή. Αν είναι

τότε χρησιµοποιούµε το επόµενο στοιχείο απο τα δεδοµένα.Αν όχι τότε τροποποιο-

ύµε τα ϐάρη ως ακολούθως. Εάν η σωστή έξοδος ήταν µεγαλύτερη από αυτή

που υπολόγισε ο νευρώνας, αυξάνουµε τα ϐάρη των εισόδων που ήταν ϑετικές και

µειώνουµε τα ϐάρη των εισόδων που ήταν αρνητικές. Στην περίπτωση που είναι

µικρότερη κάνουµε την αντίθετη διαδικασία. Η µάθηση συνεχίζεται µέχρις ότου ο

νευρώνας να απαντά σωστά σε όλα τα παραδείγµατα ή να µην ϐελτιώνει καθόλου

την απόδοσή του (34)

1. Recurrent Neutral Network(RNN)

΄Ενα Recurrent Neutral Network (RNN) είναι µια υποκατηγορία των τεχνη-

τών νευρωνικών δικτύων (ΑΝΝ). Τα RNN όπου οι συνδέσεις µεταξύ κόµβων
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σχηµατίζουν ένα κατευθυνόµενο γράφηµα κατά µήκος µιας χρονικής ακο-

λουθίας. Επίσης, τα RNN έχουν τις ιδιότητες ότι µπορούν να χρησιµοποιούν

τη µνήµη τους για την επεξεργασία ακολουθιών, που δίνονται ως είσοδοι στο

δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν δυναµική συµπεριφορά (Haykin, 1994).

΄Οταν εφαρµόζεται το RNN ως µέθοδος µηχανικής µάθησης, αναφέρεται σχε-

δόν πάντα και ο όρος δίκτυα µακράς διάρκειας µνήµης (Long Short-Term

Memory (LSTM)). Τα δίκτυα µακράς διάρκειας µνήµης (LSTM) εφευρέθηκαν

από τους Hochreiter και Schmidhuber το 1997 και έθεσαν αρχεία ακρίβειας

σε πολλούς τοµείς εφαρµογών. Το LSTM αποτελεί µια εξελιγµένη µορφή ενός

RNN. Ο αλγόριθµος LSTM µπορεί να πραγµατοποιήσει ταξινόµηση, κατη-

γοριοποίηση, επεξεργασία και πρόβλεψη, µε δεδοµένα που έχουν τη µορφή

χρονοσειρών. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που είναι ευρέως διαδεδοµένα,

καθώς αυτή η δυνατότητα, τους επιτρέπει να χειρίζονται ολόκληρες ακολου-

ϑίες δεδοµένων, και αυτό είχε ως συνέπεια την ϐελτίωση της αναγνώρισης

οµιλίας µεγάλου λεξιλογίου ,καθώς επίσης, τη σύνθεση κειµένου σε οµιλία,

επιπλέον χρησιµοποιήθηκε και στο Google Android. Ακόµα, έχει υπάρξει

σπουδαία έρευνα από τους επιστήµονες για την εφαρµογή των LSTM στην

αναγνώριση οµιλίας ή γραφής (48).Επιπρόσθετα µπορούν να χρησιµοποιη-

ϑούν για την πρόβλεψη ασθενειών µέχρι και τη σύνθεση µουσικής.

2.3.3 Μοντελά Οικονοµικής Πρόβλεψης

Παρολα αυτα,εκτός απο τον κλάδο της πληροφορικής, η διεξαγωγη συµπερα-

σµάτων και ανάλυσης σχτιζεται και µε τον κλάδο της οικονοµικής επιστήµης.Τα

δηµοφηλέστερα µοντέλα αναλύσης αποτελούν την γνωστή σε όλους, παλινδρόµηση

ή η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (OLS), όπως συνηθίζεται να λέγεται και κάποιες

ειδικές περιπτώσεις παλινδροµήσεων, όπως η Logit (Λογιστική Παλινδρόµηση) και

η Probit στην περίπτωση, όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι διακριτή ή δυα-

δική, δηλαδή οι τιµές αποτελούνται µόνο από 0 και 1.Επιπλέον, στην ανάλυση
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χρονοσειρών χρησιµοποιείται το µοντέλο Arima (Autoregressive Integrated Mo-

ving Average), που αποτελεί µια γενίκευση του µοντέλου ARMA (Autoregressive

Moving Average).

1. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS)

Η µέθοδος των Ελάχιστων Τετράγωνων (OLS) προσπαθεί να ϐρει το καταλλη-

λότερο µοντέλο,δηλαδή προσπαθεί να εκτιµησει εκείνους τους συντελεστές

κάποιων παραγόντων, που πιθανόν επηρεάζουν την µεταβλητή που ϑέλουµε

να αναλύσουµε παράγοντες.Αποτελείτε απο την εξαρτηµένη µεταβλητη,η ο-

ποία είναι η µεταβλητη που ϑέλουµε να αναλύσουµε, κάθως και τις µεταβλη-

τες που την επηρεάζουν και καλούνται, ανεξάρτητες. Το πιο απλό υπόδειγµα

έχει τη παρακάτω µορφή:

Yi = �0 + �1Xi + ui

Οι εκτιµήσεις των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής, δίνονται από την Yi, το

�0 αποτελεί τον σταθερό όρο, το �1 τον εκτιµηµένο συντελεστή της ανεξάρ-

τητης µεταβλητής X και τέλος το ui αποτελεί τον διαταρακτικό όρο, δηλαδή

τον ϑόρυβο που προκαλείται κατά τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. Ο

δείκτης i, αφορά την εκάστοτε παρατήρηση.

2. Logit & Probit

Στην περιπτωση που η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι διµερής, τότε χρησιµο-

ποιούµε τα µοντέλα λογιστικής παλινδρόµησης.Το µοντέλο Logit χρησιµο-

ποιεί τη λογιστική συνάρτηση για τη µοντελοποίηση της εξαρτηµένης µε-

ταβλητής, µε τη ϐοήθεια της µέγιστης πιθανοφάνειας. Η Λογιστική Παλιν-

δρόµηση ,ανήκει στη κατηγορία των µη-γραµµικών υποδειγµάτων και έτσι

αυτό που πρέπει να εξετάζετε είναι η οριακή επίδραση των ανεξάρτητων µε-

ταβλητών πάνω στην εξαρτηµένη, που προκύπτει από τα marginal effects
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(οριακές επιδράσεις).

Στη περίπτωση που η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι δυαδική, εκτός από τη

Λογιστική Παλινδρόµηση που αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιµοποιείται και

το µοντέλο Probit. Το µοντέλο Probit είναι επίσης, ένα µη-γραµµικό υ-

πόδειγµα. Λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο µε αυτό του Logit, αλλά αντί για

τη λογιστική συνάρτηση, χρησιµοποιεί τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότη-

τας, που προκύπτει από µια κανονική κατανοµή. Για τη µοντελοποίηση της

εξαρτηµένης µεταβλητής, χρησιµοποιεί την µέγιστη παθανοφάνεια, όµως και

πάλι για την καλύτερη ερµηνεία των απατελεσµάτων, πρέπει να χρησιµοποι-

ηθεί η οριακή ανάλυση, µε τη χρήση των marginal effects. Γενικότερα, ο

¨άτυπος κανόνας¨ για τη χρήση των µοντέλων Logit και Probit, είναι ότι σε

πολλές περιπτώσεις προτιµάται η χρήση του Probit, λόγω του ότι η χρησιµο-

ποιεί την κανονική κατανοµή. Βέβαια, τα πάντα εξαρτώνται από τη ϕύση του

προβλήµατος που χρήζει αντιµετώπισης, καθώς η Λογιστική Παλινδρόµηση

χρησιµοποιείται κατά κόρον σε προβλήµατα µηχανικής µάθησης, όπως άλ-

λωστε απέδειξε η ϐιβλιογραφία.

3. ARIMA

Αντίστοιχα, στην ανάλυση χρονοσειρών χρησιµοποιείται το µοντέλο Arima

(Autoregressive Integrated Moving Average), που αποτελεί µια γενίκευση

του µοντέλου ARMA (Autoregressive Moving Average). Τα δύο αυτά µοντέλα,

χρησιµοποιούνται για πρόβλεψη όταν τα δεδοµένα είναι χρονοσειρές, και ι-

δίως όταν χαρακτηρίζονται από µη-στασιµότητα. Το µέρος AR αναφέρεται

στις υστερήσεις της ίδιας της εξαρτηµένης µεταβλητής, ενώ το MA αναφέρεται

στις υστερήσεις του διαταρακτικού όρου. Το Ι σηµατοδοτεί ότι οι τιµές των

δεδοµένων έχουν αντικατασταθεί από τη διαφορά αυτών µε τις προηγούµενες

τιµές τους. ΄Ολα τα παραπάνω, ϐοηθούν το µοντέλο να προσαρµόζεται κα-
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λύτερα στα δεδοµένα. ΄Ετσι, ο συµβολισµός ARIMA(p,d,q) υποδηλώνει για την

παράµετρο p τον αριθµό των υστερήσεων της εξαρτηµένης µεταβλητής, για

την παράµετρο d τον αριθµό των ϕορών που αφαιρέθηκαν οι προηγούµενες

τιµές από τα δεδοµένα και για την παράµετρο q τον αριθµό των υστερήσεων

του διαταρακτικού όρου.

2.4 Bitcoin και Machine Learning :Σχετικές έρευ-

νες

Αποτελεί γεγονός αδιαµφισβήτητο οτι, τόσο ο κλάδος της χρηµατοοικονοµικής όσο

και της χρηµατιστηριακής, απασχολεί όλο και περισσότερους οικονοµολόγους αλ-

λα και επενδυτές,καθώς επενδύονται καθηµερινά τεραστια χρηµατικά ποσά. Ω-

στόσο, η µεταβλητότητα των τιµών , παίζει και αυτη πολύ σηµαντικό ϱόλο στις επεν-

δύσεις, καθώς προκαλεί την αβεβαιότητα.Για αυτό το λόγο,ερευνητές -και κύριως

οικονοµολόγοι- µελετούν την µεταβλητότητα ,χρησιµοποιώντας τις ιστορικές τιµές

και κάνουν εκτιµήσεις. Με την ανάπτυξη των υπολογιστών, αλλά και την δηµιούρ-

γία των αλγορίθµων µηχανικής µάθησης, όλο και περισσότεροι ερευνητές κάνουν

προβλέψεις χρησιµοποιώντας τους.Επιπλέον,το Bitcoin,ως το δηµοφιλέστερο ψη-

ϕιακό νόµισµα, έχει αποτελέσει και αυτό µε τη σειρά του, σηµείο ενδιαφέροντος για

έρευνες. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν γίνει αρκετές έρευνες και έχουν

γραφτεί πολλά άρθρα, µε ϐασικό ϑέµα την πρόβλεψη της µεταβλητότητας του

συγκεκριµένου κρυπτονοµίσµατος.Οι µέθοδοι για τη διαµόρφωση των µοντέλων

πρόβλεψης αντλούνται τόσο από τους αλγορίθµους µηχανικής µάθησης, που ϐα-

σίζονται στον τοµέα των υπολογιστών, όσο και από τεχνικές των Οικονοµικών Επι-

στηµών.

Στην συνέχεια λοιπόν, της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ϑα γίνουν ανα-

ϕορές σε έρευνες, άρθρα και δηµοσιεύσεις,που αφορόυν την πρόβλεψη της µετα-

ϐλητότητας του Bitcoin µέσω αλγορίθµων µηχανικής µάθησης,και τεχνικών απο
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την οικονοµική επιστήµη.Ωστόσο γινεται αναφορά και στην µελέτη της µεταβλη-

τότητας µετοχών, για να γίνει κατανοητό µε αυτόν τον τρόπο πως λειτουργούν οι

αλγοριθµοί µηχανικής µάθησης σε χρηµατοοικονοµικά ϕαινόµενα.

Οι Zheshi Chen,Chunhong Li και Wenjun Sun το 2019 ,µέσα απο το άρθρο

τους στόχευσαν στην πρόβλεψη των τιµων του Bitcoin σε διαφορετικές συχνότητες

χρησιµοποιώντας τεχνικές µηχανικής εκµάθησης.Αρχικά, κατέταξαν τις τιµές ανα

ηµερήσια τιµη και στην συνεχεία µε υψηλότερη συχνότητα , διαστήµατος 5 λεπτών.

Για την πρόβλεψη έγινε χρήση στατιστικών µεθόδων, συµπεριλαµβανοµένων, της

Λογιστικής Παλινδρόµησης και της Γραµµικής ∆ιακριτικής Ανάλυσης.Απο την άλ-

λη, όσον αφορά τα µοντέλα µηχανικής µάθησης έγινε χρήση ενός ευρυ ϕασµατος

αλγορίθµων όπως,Random Forest, XGBoost, Quadratic Discriminant Analysis,

Support Vector Machine(SVM) και Long Short-term Memory(LSTM).Τα αποτε-

λέσµατα έδειξαν ότι οι στατιστικές µέθοδοι αποδίδουν καλύτερα για δεδοµένα χα-

µηλής συχνότητας ,επιτυγχάνουν καλύτερη απόδοση µε ποσοστό 66%,σε σχέση µε

τους αλγορίθµους µηχανικής µάθησης µε ποσοστό 65,3%.Ενώ τα µοντέλα µηχα-

νικής µάθησης ξεπερνούν τις στατιστικές µεθόδους για δεδοµένα υψηλής συχνότη-

τας,µε ακρίβεια που ϕτάνει το 67,2%. (43)

Το 2018, αλλή µια έρευνα απο τους McNally, Roche και Caton αφορούσε

τον ϐαθµό, στον οποίο επιτυγχάνεται η ακρίβεια, όσον αφορα την πρόβλεψη της

µεταβλητότητας του Bitcoin.Ο στόχος της έρευνας είναι να εξακριβωθεί µε ποια

ακρίβεια µπορεί να προβλεφθεί η κατεύθυνση της τιµής του Bitcoin σε USD. Τα

δεδοµένα τιµών προέρχονται από τον δείκτη τιµών Bitcoin. Η εργασία επιτυγχάνε-

ται µε ποικίλους ϐαθµούς επιτυχίας µέσω της εφαρµογής ενός δικτύου Βαψεσιαν

ϐελτιστοποιηµένου επαναλαµβανόµενου νευρικού δικτύου (RNN) και Long Short

Term Memory (LSTM). Το LSTM επιτυγχάνει την υψηλότερη ακρίβεια ταξινόµησης

52% και RMSE 8%.Επιπλέον , γίνεται και χρήση ενός µοντέλου ARIMA το οποίο

όπως ήταν αναµενόµενο έχει χαµηλή απόδοση σε σχέση µε τα µοντέλα µηχανικής
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µάθησης. (44)

Το ίδιο έτος, το 2018,πραγµατοποιείτε µια ακόµη έρευνα που είχε ως στόχο

την εφαρµογή των αλγορίθµων µηχανικής µάθησης, προκειµένου να ελεγχθεί αν

η αναποτελεσµατικότητα της αγοράς των κρυπτονοµισµάτων, µπορεί να αξιοποι-

ηθεί για να δηµιουργήσει κέρδη, η οποία δηµοσιέυτηκε απο τους Alessandretti,

Elbahrawy, Maria Aiello και Baronchelli. Στο άρθρο αυτό αναλύθηκαν καθηµε-

ϱινά δεδοµένα για κρυπτονοµίσµατα απο την περίοδο µεταξύ Νοεµβρίου 2015 και

Απριλίου 2018. Τα αποτελέσµατά της µελέτης δείχνουν ότι τελικά απλοί, αλγοριθ-

µικοί µηχανισµοί µπορούν να ϐοηθήσουν στην πρόβλεψη της ϐραχυπρόθεσµης

εξέλιξης της αγοράς κρυπτονοµισµάτων.(45)

Στόχος των Akyildirim, Goncu και Sensoy στην έρευνα τους το 2018, ήταν η

προβλεψιµότητα των 12 πιο ϱευστοποιήσιµων κρυπτονοµισµάτων σε τέσσερις δια-

ϕορετικές χρονικές κλίµακες, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερήσιων, 15-, 30- και

60- λεπτών, µέσω αλγορίθµων µηχανικής µάθησης. Οι αλγόριθµοι που χρησιµο-

ποιήθηκαν ήταν το SVM, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και ο random forest καθώς

επίσης έγινε χρήση και ενός οικονοµικού µοντέλου,µια λογιστική παλινδρόµηση.Η

µέση ακρίβεια ταξινόµησης τεσσάρων αλγορίθµων είναι σταθερά πάνω από το όριο

του 50% για όλα τα κρυπτονοµίσµατα και για όλες τις χρονικές κλίµακες που

δείχνει ότι υπάρχει προβλεψιµότητα των τάσεων των τιµών σε κάποιο ϐαθµό στο

αγορές κρυπτονοµισµάτων.Γενικότερα, αναφέρεται ότι οι αλγόριθµοι µηχανικής

µάθησης επιτυγχάνουν ακρίβεια πρόβλεψης, σε ποσοστό 55-65%, κατά µέσο όρο.

Επίσης, η τεχνική των SVM για πρόβλεψη,επιδεικνύει τα καλύτερα και τα στα-

ϑερότερα αποτελέσµατα, όσον αφορά την ακρίβεια, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες

τρεις µεθόδους.Παρόλο η απόδοση των αλγορίθµων ταξινόµησης δεν ήταν οµοι-

όµορφη σε όλα τα νοµίσµατα, σε πολλά περιπτώσεις, η προβλεπόµενη ακρίβεια

ήταν άνω του 69% . Αυτο σηµαίνει οτι τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η χρήση

της µηχανικής µάθησης είναι πολλά υποσχόµενη για ϐραχυπρόθεσµη πρόβλεψη
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τάσεων στις αγορές κρυπτογράφησης.(46)

Οι Ruchi Mittal, Shefali Arora και M.P.S Bhatia το 2018 εστιάζουν στην

πρόβλεψη των τιµών των κρυπτονοµισµάτων µε ϐάση την ιστορική τους τάση. Στη

συγκεκριµένη µελέτη ,µέσω των καθηµερινών τάσεων στην αγορά των κρυπτονοµι-

σµάτων ,γίνεται µια προσπάθεια κατανόησης των χαρακτηριστικών που σχετίζονται

µε τις µεταβολές στις ιµές του κρυπτονοµίσµατος.Χρησιµοποιήθηκαν µοντέλα ϐα-

ϑιάς µάθησης όπως το LSTM(Long Short Term Memory) για την ανάλυση των

τιµών των κρυπτονοµισµάτων. Χρησιµοποιώντας το LSTM, µπορούµε επίσης να

χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα της προηγούµενης ηµέρας για να προβλέψουµε

την υψηλότερη τιµή για την επόµενη µέρα. Μπορούµε να αποφασίσουµε τον αριθ-

µό των ηµερών µε τις οποίες ϑέλουµε να προβλέψουµε την τιµή. Αυτό γίνεται µε τη

δηµιουργία µικρών πλαισίων δεδοµένων, µε µερικές ηµέρες από το εκπαιδευτικό

σύνολο. Το µειονέκτηµα της χρήσης αυτής της προσέγγισης είναι ότι ενδέχεται να

µην έχουµε αρκετές πληροφορίες για µακροπρόθεσµη ανάλυση.(47)

Ωστόσο, οι αλγόριθµοι µηχανικής µάθησης χρησιµοποιούνται και για την πρόβλε-

ψη και άλλων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών, εκτός απο την πρόβλεψη του Bitcoin

που πραγµατοποιείται στην παρούσα διπλωµατική εργασία , όπως είναι οι µετοχές

και χρηµατηστηριακοί δείκτες .

Το 2017 οι R.S. Deepak, S.I. Uday & D. Malathi στην έρευνα που πραγµατοπο-

ίησαν, χρησιµοποίησαν για την πρόβλεψη ένος χρηµατιστηριακού δείκτη αλγόριθ-

µους µηχάνικής µάθησης και ανάµεσα στους αλγορίθµους που χρησιµοποίησαν

κατέληψαν οτι τα νευρωνικά δίκτυα έκαναν την καλύτερη πρόβλεψη.Επιπλέον ,

µια άλλή µελέτη η οποία έκανε, επίσης, πρόβλεψη χρηµατηστηριακών δεικτών ,

συγκεκριµενά για δύο χρηµατοοικονοµικούς δείκτες τους S&P 500 και AAPL ,

έδειξέ οτι οι αλγόριθµοι των νευρωνικών δικτύων LSTM και RNN δίνουν πολυ

καλά αποτελέσµατα πρόβλεψης.(Yang Liu,2019). Ακοµή , οι H.D. Huynh, L.M.
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Dang & D. Duong το 2017 παρουσίασαν στο άρθρο τους οτι τα ∆ίκτυα ΑΝΝ κάνουν

πολυ καλή πρόβλεψη σε χρηµατιστηριακούς δείκτες, πιο συγκεκριµένα εδειξάν α-

κρίβεια σχεδόν 60% στην πρόβλεψη δείκτη S&P 500, ενώ η µεµονωµένη πρόβλεψη

µετοχών ήταν πάνω από 65%. Επίσης,και άλλα άρθρα απέδειξαν ότι η χρήση των

αλγορίθµων µηχανικής µάθησης, οδηγεί σε πολυ κάλα αποτελέσµατα ακόµα και

στην πρόβλεψη χρηµατιστηριακών δεικτών (University of Engineering and Tech-

nology Taxila et al., 2017).(36),(40),(35; ),(39)

Η µοντελοποίηση και η πρόβλεψη των χρηµατιστηριακών τιµών αποτέλεσαν

προκλητικούς στόχους για ερευνητές και κερδοσκόπους λόγω των ϑορυβωδών και

µη στατικών χαρακτηριστικών των δειγµάτων. Με την ανάπτυξη της ϐαθιάς µάθη-

σης, το καθήκον της εκµάθησης χαρακτηριστικών µπορεί να εκτελεστεί πιο απο-

τελεσµατικά από σκόπιµα σχεδιασµένα δίκτυα. Στο άρθρο τους, οι Wen Long,

Zhichen Lu & Lingxiao Cui το 2019 προτείναν ένα νέο µοντέλο, µε το όνοµα νευ-

ϱωνικό δίκτυο πολλαπλών ϕίλτρων (MFNN) ειδικά για εξαγωγή χαρακτηριστικών

σε δείγµατα οικονοµικών χρονοσειρών και εργασία πρόβλεψης κίνησης τιµών.Τα

αποτελέσµατα έδειξαν ότι το µοντέλο αυτό, ξεπερασε τα παραδοσιακά µοντέλα µη-

χανικής µάθησης.Ακόµη οι Smarth Behl, Kiran Tondehal & Naveed Zaman ,

χρησιµοποίησαν µια ποικιλία µοντέλων µηχανικής µάθησης για να κάνουν προ-

ϐλέψεις σχετικά µε τις κινήσεις των τιµών των µετοχών. Η χρήση των αλγορίθµων

µηχανικής µάθησης γίνεται όλο και πιο διάσηµοι στους οικονοµικούς και χρηµατι-

στηριακούς κύκλους διότι προσφέρουν ευκολία αλλα επίσης επιτυγχάνουν υψηλά

ποσοστά πρόβλεψης.(37),(42)
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Κεφάλαιο 3

∆εδοµένα

Στο 3o Κεφάλαιο της εν λόγω διπλωµατικής εργασίας, ϑα παρουσιαστεί ο τρόπος

µε τον οποίο έγινε η συλλογή των δεδοµένων,αλλά και η πήγη απο την οποία τα

αντλήθηκαν, ώστε να πραγµατοποιηθεί η έρευνα. Επιπλέον, αναλυθεί η επεξερ-

γασία που υποστήκαν τα δεδοµένα ώστε να δώσουν ακριβή αποτελέσµατα, όπως

επίσης ϑα αναλυθεί και η µεθοδολογία που χρησιµοποιούν οι αλγοριθµοι µηχα-

νικής µάθησης για να πραγµατοποιήσουν την πρόβλεψη.Τέλος, πραγµατοποιείται

και η περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδοµένων.

3.1 Περιγραφή ∆εδοµένων

Είναι γεγονός αναµφισβήτητο, οτι η σωστή επιλογή και συλλόγη των δεδοµένων

είναι το ϐασικό ϑέµα που απασχολεί τον ερευνητή στην υλοποίηση της διπλωµα-

τικής εργασίας. Η παρούσα µελέτη έχει ως σκοπό, µέσω της σύγκρισης των αλγο-

ϱίθµων µηχανικής µάθησης, να πρόβλέψει την µεταβλητότητα του διασηµότερου

κρυπτονοµίσµατός Bitcoin.Οπότε, πρωταρχικό στάδιο αποτελεί η συλλογή δεδο-

µένων που αφορούν το συγκεκριµένο κρυπτονόµισµα.

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήσαµε για να ελέγξουµε την µεταβλητότητα του

Bitcoin µέσω αλγορίθµων µηχανικής µάθησης αντλήθηκαν απο δύο πηγές.Αρχικά,

τα δεδοµένα που αφορούν την ισοτιµία του Bitcoin µε το δολάριο, δηλαδή οι µετα-
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ϐλητές, btc_estimated_transaction_volume και btc_estimated_transaction_volume

_usd, αλλά και οι µεταβλητή που αφορά το πλήθος των Bitcoins που χρησιµοποι-

ήθηκαν σε συναλλαγές, την εκάστοτε ηµέρα (btc_trade_volume), αντλήθηκαν από

την ιστοσελίδα CoinMarketCap.Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αφορούν και προ-

κύπτουν από το Blockchain.com του Bitcoin. Αρχικά, τα δεδοµένα ήταν κατα-

χωρηµένα σε δύο ϕύλλα excel.Στο πρώτο ϕύλλο excel περιέχονταν στοιχεία που

αφορούσαν την πραγµατοποιηθήσα µεταβλητότητα (realized volatility) του Bitcoin,

ενώ στο δεύτερο ϕύλλο όλες οι υπόλοιπες µεταβλητές που χρησιµοποιούνται και

επηρεάζουν το κρυπτονόµισµα.Και στα δυο ϕύλλα τα στοιχεία αναφέρονται από

01/01/2014 έως και 31/01/2018,πρόκειται δηλαδή, για καθηµερινά στοιχεία,

τεσσάρων χρόνων και ενός µήνα.

Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να γίνει µια περιγραφή στις µεταβλη-

τές που ϑα χρησιµοποιηθούν στην εν λόγω διπλώµατική εργασία.Αρχικά λοι-

πόν ,η πρώτη µεταβλητή αφορά την πραγµατοποιηθείσα µεταβλητότητα realized

volatility.Η πραγµατοποιηθείσα µεταβλητότητα είναι η εκτίµηση της διακύµαν-

σης των αποδόσεων για ένα επενδυτικό προϊόν, αναλύοντας τις ιστορικές απο-

δόσεις του εντός καθορισµένης χρονικής περιόδου.Στην συγκεκριµένη περίπτω-

ση, σχετίζεται µε τις καθηµερινές αποδόσεις του κρυπτονοµίσµατος Bitcoin.Στην

συνέχεια,η επόµενη µεταβλητη είναι το btc_trade_volume, που αφορά τον συ-

νολικό όγκο των Bitcoins, που πήραν µέρος σε συναλλαγές τη συγκεκριµένη

ηµέρα.Το btc_miners_revenue, αποτελεί την επόµενη µεταβλητη, η οποία πε-

ϱιγράφει τον καθηµερινό αριθµό των κέρδων που έχουν οι εξορυκτές.Η τρίτη

µεταβλητή είναι τα btc_transaction_fees,τα τέλη συναλλάγων.Τέταρτη και πέµ-

πτη µεταβλήτη είναι το btc_n_transactions που προκύπτει από το πλήθος δοσο-

ληψιών του Bitcoin, την αντίστοιχη ηµέρα, και το btc_n_transactions_total.Το

btc_cost_per_transaction , αφορά τα έσοδα των εξορυκτών διαιρούµενο µε τον α-

ϱιθµό των συναλλαγών.Στην συνέχεια το χαρακτηριστικό btc_n_unique_addresses

προκύπτει από τον αριθµό των δηµόσιων κλειδιών των χρηστών που αναφέρονται
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την συγκεκριµένη µέρα.Τέλος,χρησιµοποιήθηκαν και χαρακτηριστικά που αφο-

ϱουν τον όγκο των συναλλάγων σε δολλάρια btc_estimated_transaction_volume,πιο

συγκεκριµένα, αναφέρεται στον όγκο των συναλλαγών που ήταν δοσοληψίες και

ακόµη, η µεταβλητή btc_estimated_transaction _volume_usd.

Πριν από τη συγγραφή του κώδικα για την ανάπτυξη των αλγορίθµων έπρε-

πε,αρχικά να δηµιουργηθεί η ϐάση των δεδοµένων, να γίνει η επεξεργασία των

δεδοµένων, για να µπορούν να δοθούν ως παράµετροι κατά την κλήση των α-

ντίστοιχων µοντέλων. Η διαδικασία αυτή, καθώς και η ανάπτυξη του κώδικα, έγινε

στο περιβάλλον της R,µίας γλώσσας προγραµµατισµού DSL (Domain Specific Lan-

guage).

Παρακάτω στον Πίνακα (1) παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία όλων των

µεταβλητών, η εξαρτηµένη αλλα καιµ όλες οι ανεξάρτητές µεταβλητές, καθώς ε-

πίσης και η πηγή απο όπου αντλήθηκαν.
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Variables Description Source
Realized_volatility Πραγµατοποιηθήσα µεταβλητότητα Blockchain.com
btc_trade_volume Συνολικός όγκος των Bitcoins CoinMarketCap.com
btc_miners_revenue Κέρδη εξορυκτών Blockchain.com
btc_transaction_fees Τέλη συναλλάγων Blockchain.com
btc_n_transactions Πλήθος δοσοληψιών του Bitcoins Blockchain.com
btc_n_transactions_total Συνολικό πλήθος δοσοληψιών του Bitcoins Blockchain.com
btc_cost_per_transaction ΄Εσοδα των εξορυκτών διαιρούµενο µε τον Blockchain.com

αριθµό των συναλλαγών
btc_n_unique_addresses ∆ηµόσια κλειδιά χρηστών Blockchain.com
btc_estimated_transaction_volume εκτιµηµένος όγκος των συναλλάγων CoinMarketCap.com
btc_estimated_transaction_volume_usd εκτιµηµένος όγκος των συναλλαγών σε δολλάρια CoinMarketCap.com

Πίνακας 1. Περιγραφικά Στοιχεία των Μεταβλητών38



3.2 Επεξεργασία ∆εδοµένων

3.2 Επεξεργασία ∆εδοµένων

Επόµενο ϐήµα λοιπόν, µετά την συλλόγη των δεδοµένων που χρειαζόµαστε για την

αναλύση της έρευνας, έιναι η επεξεργασία αυτών µέσω των εργαλείων της γλώσσας

προγραµµατισµού R . Εφόσον, αναφερόµαστε σε αρχεία της µορφής csv, για να

γίνει ϕόρτωση των δεδοµένων στο προγραµµατιστικό περιβάλλον,πρέπει να γίνει

χρήση της εντολής read.csv, το αρχείο αυτό δίνεται σαν όρισµα και έτσι τα δεδο-

µένα ϐρίσκονται πια, στο περιβάλλον της R.Το επόµενο ϐήµα της επεξεργάσιας

των δεδοµένων είναι να δηµιουργησουµε τα δύο σύνολα στηλών σε ένα ενιαίο πλα-

ίσιο δεδοµένων,µεσω της εντολής : cbind. Ουσιαστικά , γινεται συνένωση των

δυο αρχείων csv,έτσι ώστε να ενώσουµε την πραγµατοποιηθήσα µεταβλητότητα του

κρυπτονοµίσµατος Bitcoin µε τα υπολοιπα στοιχεια που το χαρακτηρίζουν και

προέρχονται απτο blockchain του.΄Ετσι λοιπόν, δηµιουργείτε ένα αρχείο µε πα-

ϱατηρήσεις σε καθηµερινή ϐάση, για τη διάρκεια περίπου 4 χρόνων,που περιέχει

όλες τις παρατηρήσεις που χρειαζόµαστε για να ελέγξουµε την µεταβλητότητα του

κρυπτονοµίσµατος.

Στην συνέχεια της επεξεργασίας γίνεται έλεγχος για ελλιπείς παρατηρήσεις στο

συνολό των δεδοµένων.Για τον συγκεκριµένο ελεγχο κανουµε χρηση των εντολων

if-else. Συγκεκριµένα, η συνθήκη που ελέγχθηκε είναι η εξής : any(is.na(data)),

όπου data: το αρχείο µε τα δεδοµένα. Πράγµατι, διαπιστώθηκε ότι η ϐάση περιε-

ίχε τιµές που λείπουν("Data has NA values"). Οι λόγοι που µπορεί να συµβαίνει

κάτι τέτοιο, είναι πολλοί, ωστόσο οι συνηθέστεροι είναι ότι οι πληροφορίες δεν

ϐρέθηκαν, ή δεν µπορούν να εφαρµοστούν στα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ή

ακόµα και το ότι τα µηχανήµατα κάποιες ϕορές, σφάλουν.

Ο τρόπος µε τον οποίο ϑα χειριστεί κάποιος τις τιµές αυτές, διαφέρει και ε-

ξαρτάται από τη ϕύση του προβλήµατος που έχει κληθεί να απαντήσει. Αρκετοί

αποφασίζουν να αφαιρεθούν τα αντίστοιχα γνωρίσµατα της ϐάσης δεδοµένων. Ω-
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στόσο, κάτι τέτοιο είναι περιοριστικό για την ακρίβεια του µοντέλου, όταν αυτό ϑα

διαµορφωθεί. Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι είναι, είτε να εκτιµηθούν οι τιµές που

λείπουν, όπως για παράδειγµα µε τη χρήση του µέσου όρου ή των πιθανοτήτων,

είτε οι να αγνοηθούν οι αντίστοιχες παρατηρήσεις. Στα πλαίσια της παρούσας δι-

πλωµατικής εργασίας, επιλέχθηκε η αφαιρεση των τιµών, καθώς οι άγνωστες τιµές

δεν ήταν πολλές και δεν ϑα επιβάρυναν την ακρίβεια του µοντέλου που ϑα διαµορ-

ϕωνόταν.Η συνάρτηση που χρησιµοποιήθηκε ήταν η: na.omit.Η συγκεκριµένη

συνάρτηση απαλλάσει την ϐάση απο τις ελλιπεις τίµες. Στη συνέχεια, χρησιµο-

ποιήθηκε ακριβώς η ίδιος συνάρτηση µε παραπάνω (if/else), για να ελεγχθεί αν η

ϐάση ήταν έτοιµη για χρήση. Το αποτέλεσµα ήταν ϑετικό ("Data is ok! ") ,και έτσι

προχωρήσαµε στο επόµενο ϐήµα.

Ωστόσο, εκτος απο τα δεδοµένα, επρεπε να γίνει έλεγχος και στις ηµεροµη-

νίες,διότι υπήρχε περίπτωση να υπαρχει η ιδια ηµεροµηνία σε περισσότερες απο

µια στήλες.Με τη ϐοήθεια των εργαλειών της R, δηµιουργείτε ένας νέος πίνακας,

όπου αποτελείτε από τις ηµεροµηνίες της ϐάσης δεδοµένων και τη συχνότητα µε

την οποία αυτές εµφανίζονται.Μέσω της µίας εντολής If/else, γίνεται έλεγχος αν η

συχνότητα είναι µεγαλύτερη του 1.΄Οταν η συχνότητα ειναι µεγάλυτερη απο 1,τότε

η ίδια ηµεροµηνία εµφανίζεται παραπάνω από µία ϕορές.Παρόλα αυτά,το απο-

τέλεσµα ήταν αρνητικό. Οπότε είχαµε το επιθυµιτό αποτέλεσµα, δηλαδή ,για κάθε

ηµεροµηνία, υπάρχει ακριβώς µία παρατήρηση.

Αλλό ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ϐήµα, είναι η κανονικοποίηση των δεδοµένων

µεσω της µεθόδου min-max.Η κανονικοποίηση είναι µια τεχνική που εφαρµόζε-

ται συχνά ως µέρος της προετοιµασίας δεδοµένων για τη µηχανική µάθηση. Ο

στόχος της οµαλοποίησης είναι να αλλάξει τις τιµές των αριθµητικών στηλών στο

σύνολο των δεδοµένων για να χρησιµοποιήθει µια κοινή κλίµακα, χωρίς να παρα-

µορφώνει τις διαφορές στο εύρος τιµών ή να µην χαθούν πληροφορίες. Απαιτείται

επίσης κανονικοποίηση για ορισµένους αλγόριθµους για τη σωστή µοντελοποίη-
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ση των δεδοµένων.Η µεγάλη διαφορά στην κλίµακα των αριθµών ϑα µπορούσε να

προκαλέσει προβλήµατα στην πρόσπαθεια να συνδυάστούν οι τιµές ως χαρακτηρι-

στικά κατά τη µοντελοποίηση.Η κανονικοποιηση αποφεύγει αυτά τα προβλήµατα

δηµιουργώντας νέες τιµές που διατηρούν τη γενική κατανοµή και τις αναλογίες

στα δεδοµένα προέλευσης, διατηρώντας παράλληλα τις τιµές σε κλίµακα που ε-

ϕαρµόζονται σε όλες τις αριθµητικές στήλες που χρησιµοποιούνται στο µοντέλο.Ο

κανονικοποιητής min-max επανασυντάσσει γραµµικά κάθε λειτουργία στο διάστη-

µα [0,1].Η αλλαγή µεγέθους στο διάστηµα [0,1] πραγµατοποιείται µετατοπίζοντας

τις τιµές κάθε δυνατότητας έτσι ώστε η ελάχιστη τιµή να είναι 0 και, στη συνέχεια,

διαιρώντας µε τη νέα µέγιστη τιµή .

Η χρηση της διαδικασίας της κανονικοποίησης γίνεται στις µεταβλητές που

αποτελόυν τα χαρακτηριστικά του Bitcoin,εκτός απο την µεταβλητη που ϑελου-

µε να αναλυσούµε, δηλαδή την πραγµατοποιηθήσα µεταβλητότητα.Ετσι λοιπόν,

αφου πρώτα δηµιουργηθεί η συνάρτηση της κανονικοποίησης, στην συνέχεια , ε-

κτελούµε την εντολή normalize σε όλες της µεταβλήτες και δηµιουργούνται οι νέες

οµαλοποιηµένες τιµές µε ευρός απο 0 εως 1. Εάν δεν οµαλοποιήσουµε τα δε-

δοµένα, ο αλγόριθµος µηχανικής εκµάθησης ϑα κυριαρχείται από τις µεταβλητές

που χρησιµοποιούν µεγαλύτερη κλίµακα, επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοση

του µοντέλου. Αυτό καθιστά επιτακτική την οµαλοποίηση των δεδοµένων.

Ο στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η πρόβλεψη της µςταβλήτότητας (re-

alized volatility) του Bitcoin.Βασιζόµενοι πάνω στο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό

και µε τη ϐοήθεια της εντολής diff,δηµιουργήθηκαν οι πρωτες διαφορές της µετα-

ϐλητότητας.΄Ετσι στην ϐάση δεδοµένων προστέθηκε άλλο ένα χαρακτηριστικό µε το

όνοµα diffy.Από το χαρακτηριστικό των πρώτων διαφορών diffy, διαµορφώθηκε το

γνώρισµα κατηγοριοποίησης µε όνοµα (realized_volatility_differences), που απο-

τελείται από τις διακριτές τιµές «Increase» και «Decrease».Με τη ϐοήθεια και πάλι

µιας εντολής If/else, «Increase» παίρνουν οι παρατηρήσεις όταν οι διαφορές είναι
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µεγαλύτερες από 0, δηλαδή σηµειώνεται κάποιου είδους αύξηση, ενώ «Decrease»

στην αντίθετη περίπτωση.

Αφού ελέγχθηκε και αυτό, το γνώρισµα κατηγοριοποίησης (realized_volatility

_differences), αποτελείται πια από τις αντίστοιχες διακριτές τιµές «Increase» και

«Decrease». ΄Ετσι, η συγκεκριµένη στήλη προστίθεται µε τη σειρά της, στην υπάρ-

χουσα ϐάση δεδοµένων. Ωστόσο, η επεξεργασία των δεδοµένων δεν έχει τελειώσει

ακόµα. Αρχικά, πρέπει να αφαιρεθεί η στήλη, ϐάση της οποίας διαµορφώθηκε

το γνώρισµα κατηγοριοποίησης, από τη στιγµή που η πληροφορία που παρείχε,

έχει αντικατασταθεί τώρα, µε τις διακριτές τιµές «Increase» και «Decrease». Αφα-

ίρεση από τη ϐάση, πρέπει να γίνει και για τη στήλη του αύξοντα αριθµού (serial

number),η οποία ϐρίσκεται στην αρχή της ϐάσης και ουσιαστικά καταµετρά της

παρατηρήσεις και δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του Bitcoin και έτσι ϑα επηρεάσει

αρνητικά τα αποτελέσµατα.

Τελευταίο ϐήµα στην επεξεργασία των δεδοµένων ειναι η διαχωρισµός των δε-

δοµένων, σε δεδοµένα εκπαίδευσης training data και ελεγχου testing data.΄Οπως

έχει αναφερθεί και παραπάνω στις ϐιβλιογραφικές αναφορές, µέσω των δεδοµένων

εκπαιδευσης , ο υπολογιστής µαθαίνει πως πρέπει να δηµιουργήσει το κατάλληλο

µαθηµατικό µοντέλο, έτσι ώστε να λάβει αποφάσεις ή να κάνει προβλέψεις.Απο την

άλλη τα δεδοµένα ελέγχου , ελέγχουν την ικανότητα του αλγόριθµου να ϐρίσκει τα

επιθυµητά αποτελέσµατα.

΄Ετσι λοιπόν,ο διαχωρισµός έγινε µε τυχαίο τρόπο 70:30. Αυτό σηµαίνει ότι,

το 70% των δεδοµένων χρησιµοποιούνται ως training data,δηλαδή οι 1034 πα-

ϱατηρήσεις, ενώ το 30% ως testing data, δηλαδή οι 444 παρατηρήσεις , απο το

συνολικη ϐάση δεδοµένων που αποτελείται απο 1478. Τέλος, να σηµειωθεί ,ο-

τι λόγω της τυχαιότητας της επιλογής των δεδοµένων εκπαίδευσης και έλεγχου

, τα µοντέλα κανονικά ϑα δίνουν διαφορετικά αποτελέσµατα κάθε ϕορά που ϑα
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επεξεργάζονται στον προγραµµατιστικό περιβάλλον της R. Γιάυτό τον λόγο, χρη-

σιµοποιείται η εντολή set.seed() έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να παραµένουν ίδια

κάθε ϕορά που ¨τρέχει¨ στην R ο κώδικας.

3.3 Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένων

Στην συνέχεια λοιπόν του Κεφαλαίου 3, γίνεται µια περιγραφική ανάλυση όλων

των µεταβλητών που ϑα χρησιµοποιηθούν αργότερα στα µοντέλα πρόβλεψης, τόσο

του συνόλου των δεδόµένων, αλλά και των δεδοµένων εκπαίδευσης και ελέγχου

ξεχωριστά.Αξιζει να σηµειωθεί οτι µέσα απο τα περιγραφικά στοιχεία αποκτάται

µια καλύτερη εικόνα για το σύνολο των δεδοµένων.

Στο Γράφηµα (3) απεικονίζονται οι παρατηρήσεις όλου του δείγµατος για το

γνώρισµα κατηγοροποίησης ΄Οπως παρατηρείται, οι περισσότερες µεταβλητές λαµ-

ϐάνουν το γνώρισµα «Decrease», αυτο σηµαίνει οτι οι περισσότερες µεταβλητές της

ϐάσης δεδοµένων έχουν (realized_volatility_differences) µικρότερο απο 0.

Γράφηµα 6: Οι παρατηρήσεις του γνωρίσµατος κατηγοριοποίησης (realized vola-
tility differences) στα δεδοµένα
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3.3.1 Περιγραφικά Στατιστικά ∆εδοµένων Εκπαίδευσης

Αρχικά,στον παρακάτω Πίνακα (2) παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοι-

χεία για τα δεδοµένα εκπαίδευσης.Παρουσιάζονται αναλυτικά, τα στατιστικά για

όλες τις µεταβλητές που σχετίζονται µε το Bitcoin, καθώς και το γνώρισµα κατηγο-

ϱοποίησης που αφορά την µεταβλητότητα του κρυπτονοµίσµατος.∆ίνονται πληρο-

ϕορίες σχετικά µε την ελάχιστη τιµή (min),την µέγιστη τιµή (max),την µέση τιµή

(mean) και την διάµεσο (median). Καθώς επίσης και το 25% και 75% των παρα-

τηρήσεων.

Αξίζει να αναφέρουµε, τα στατιστικά του γνωρίσµατος κατηγοριοποίησης . Αυ-

τό που παρατηρείται είναι ότι,δεν δίνει πληροφορίες σχετικά µε τα περιγραφικά του

στοιχεία ,αλλά αναφέρει πόσες παρατηρήσεις έχουν (realized_volatility_differences)

µικρότερο του 0 και πόσες έχουν µεγαλύτερο απο 0.΄Ετσι, όσον αφορά τα δεδο-

µένα εκπαίδευσης, 582 παρατηρήσεις σηµείωσαν (realized_volatility_differences)

µικρότερο του 0, ενώ 452 το αντίθετο.Οι παρατηρήσεις µε γνωρισµά κατηγοροπο-

ίησης «Decrease» είναι περισσότερες στα δεδοµένα εκπαίδευσης.

44



3.3
Π

εριγραφ
ικά

στατιστικά
δεδοµένων

btc_trade_volume btc_miners_revenue btc_transaction_fees
Min.:0.000000 Min.:0.00000 Min.:0.0001732

1stQu.:0.002314 1stQu.:0.01064 1stQu.:0.0043033
Median :0.004167 Median :0.02078 Median :0.0204190
Mean :0.025713 Mean :0.06284 Mean :0.0624426
3rdQu.:0.010506 3rdQu.:0.03826 3rdQu.:0.0707439
Max. :1.000000 Max. :0.98875 Max. :1.0000000

btc_n_transactions btc_n_transactions_total btc_cost_per_transaction
Min. :0.01331 Min.:0.0001817 Min.:0.002706

1stQu.:0.10697 1stQu.:0.1010517 1stQu.:0.025787
Median :0.32251 Median:0.2760923 Median :0.040682
Mean :0.30440 Mean:0.3612856 Mean :0.112538
3rdQu.:0.45845 3rdQu.:0.6012435 3rdQu.:0.161242
Max.:0.89524 Max.:1.0000000 Max.:0.882041

btc_n_unique_addresses btc_estimated_transaction_volume realized_volatility_differences
Min. :0.01155 Min.:0.0000 Increase:452

1stQu.:0.11336 1stQu. :0.1360 Decrease:582
Median :0.27415 Median:0.2100
Mean:0.27219 Mean:0.2160

3rdQu.:0.38946 3rdQu.:0.2857
Max.:0.90439 Max. :1.0000

btc_estimated_transaction_volume_usd
Min. :0.00000

1stQu.:0.00632
Median:0.01744
Mean :0.06195
3rdQu.:0.04085
Max.:0.97483

Πίνακας 2. Περιγραφικά Στατιστικά των ∆εδοµένων Εκπαίδευσης
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3.3 Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένων

3.3.2 Περιγραφικά Στατιστικά ∆εδοµένων Ελέγχου

Αρχικά,στον παρακάτω Πίνακα (3) παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοι-

χεία για τα δεδοµένα εκπαίδευσης.Παρουσιάζονται αναλυτικά, τα στατιστικά για

όλες τις µεταβλητές που σχετίζονται µε το Bitcoin, καθώς και το γνώρισµα κατηγο-

ϱοποίησης που αφορά την µεταβλητότητα του κρυπτονοµίσµατος.∆ίνονται πληρο-

ϕορίες σχετικά µε την ελάχιστη τιµή (min),την µέγιστη τιµή (max),την µέση τιµή

(mean) και την διάµεσο (median). Καθώς επίσης και το 25% και 75% των παρα-

τηρήσεων.

Στην περίπτωση των δεδοµένων ελέγχου,όσον αφορά τα στατιστικά του γνω-

ϱίσµατος κατηγοριοποίησης . Αυτό που παρατηρείται είναι ότι, 238 παρατηρήσεις

σηµείωσαν (realized_volatility_differences) µικρότερο του 0, ενώ 206 το αντίθε-

το.Οι παρατηρήσεις µε γνωρισµά κατηγοροποίησης «Decrease» είναι περισσότερες

και στα δεδοµένα ελέγχου. Αυτο δεν είναι καθόλου τυχαίο καθώς , στη συνολική

ϐάση των δεδοµένων οι παρατηρήσεις µε µικρότερο απο το 0 γνώρισµα ειναι πε-

ϱισσότερες.
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3.3
Π

εριγραφ
ικά

στατιστικά
δεδοµένων

btc_trade_volume btc_miners_revenue btc_transaction_fees
Min.:0.000302 Min.:0.0006206 Min. :0.000000

1stQu.:0.002290 1stQu.:0.0104431 1stQu.:0.004434
Median:0.004350 Median:0.0218121 Median :0.022222
Mean:0.025974 Mean:0.0708659 Mean :0.064350

3rdQu.:0.011855 3rdQu.:0.0405805 3rdQu.:0.073926
Max.:0.709984 Max.:1.0000000 Max.:0.753227

btc_n_transactions btc_n_transactions_total btc_cost_per_transaction
Min. :0.02261 Min. :0.001087 Min.:0.00000

1stQu.:0.10849 1stQu.:0.100553 1stQu.:0.02473
Median:0.32861 Median:0.303633 Median:0.03989
Mean:0.31464 Mean:0.374740 Mean:0.12304

3rdQu.:0.46907 3rdQu.:0.612757 3rdQu.:0.17623
Max.:1.00000 Max. :0.999233 Max. :1.00000

btc_n_unique_addresses btc_estimated_transaction_volume realized_volatility_differences
Min.:0.01619 Min.:0.01988 Decrease:238

1stQu.:0.13131 1stQu.:0.11883 Increase:206
Median:0.20732 Median:0.27864
Mean:0.21880 Mean :0.27772

3rdQu.:0.28968 3rdQu.:0.41094
Max.:0.75774 Max.:1.00000

btc_estimated_transaction_volume_usd
Min. :0.0008575

1stQu.:0.0065445
Median :0.0190432
Mean :0.0685667
3rdQu.:0.0475921
Max. :1.0000000

Πίνακας 3. Περιγραφικά Στατιστικά των ∆εδοµένων Ελέγχου
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3.4 Μεθοδολογία

Εφόσον τα δεδοµένα έχουν συλλεχθεί, επεξεργαστεί και διαχωριστεί µε τον κατάλ-

ληλο τρόπο σε δεδοµένα εκπαίδευσης και ελέγχου, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν

από το µοντέλα µηχανικής µάθησης, µε στόχο τη πρόβλεψη της µεταβλητότητας

του Bitcoin. Εκτός, από την παραπάνω διαδικασία, έχει πραγµατοποιηθεί και η

παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών των δεδοµένων εκπαίδευσης και ελέγ-

χου, ξεχωριστά. ΄Ετσι το επόµενο ϐήµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, ήταν

η επιλογή των µοντέλων πρόβλεψης και η δηµιουργία των µοντέλων µε τη µέθοδο

της ταξινόµησης (classification).

Τα µοντέλα µηχανικής µάθησης που επιλέχθηκαν, είναι το Random Forest,τα

Νευρωνικά ∆ίκτυα ,αλλά και µια οικονοµική µέθοδος, η Λογιστική Παλινδρόµη-

ση.Με σκοπό την πραγµατοποιήση της συγκρισής των τριων αλγορίθµων ώστε να

αποδειχθεί, ποιο µοντέλο κάνει την καλύτερη εκτίµηση για την πρόβλεψη της µετα-

ϐλητότητας του δηµοφιλούς κρυπτονοµίσµατος Bitcoin.Ο λόγος,που επιλέχθηκαν

οι συγκεκριµένοι αλγόριθµοι είναι ότι, πρόκειται για αρκετά δηµοφιλείς αλγο-

ϱίθµους µηχανικής µάθησης, σύµφωνα µε την υπάρχουσα ϐιβλιογραφία και α-

σφαλώς ϑα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η εφαρµογή των πραγµατικών δεδοµένων

του Bitcoin και στη συνέχεια, ακόµα πιο ενδιαφέροντα, τα αποτελέσµατα που ϑα

προέκυπταν. Επιπλέον,όσον αφορά τον κώδικα που αφορά τη λογιστική παλιν-

δρόµηση, µία καθαρά οικονοµική µέθοδο, που ωστόσο εφαρµόζεται αρκετά συχνά

σε τέτοιου είδους προβλήµατα και ϑα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη σύγκρι-

ση αποτελεσµάτων, µε τους παραπάνω αλγορίθµους µηχανικής µάθησης.

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε µοντέλο η µεθοδολογία που

πραγµατοποιήθηκε για την εξαγωγή των αποτελέσµατων,µε σκοπό την σύγκριση

τους.
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3.4.1 Αλγόριθµος Random Forest

Το Random Forest είναι ένας πολύ ισχυρός αλγόριθµος µηχανικής µάθησης που

λειτουργεί µε τη δηµιουργία πολλαπλών δέντρων αποφάσης και, στη συνέχεια,

συνδυάζει τα αποτελέσµατα που παρήχθησαν από το κάθε ένα δέντρο, και εξάγει

τελίκα τα δικά του συµπεράσµατα.Ο αλγόριθµος Random Forest, ϐασίζεται στις

ίδιες αρχές µε τον αλγόριθµο των δέντρων απόφασης. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις

και τα χαρακτηριστικά που επιλέγονται, είναι αποτέλεσµα µιας τυχαίας δειγµατο-

ληψίας,δεν επιλέγει όλα τα σηµεία δεδοµένων και τις µεταβλητές σε κάθε δέντρο.Σε

αντίθεση µε τη διαδικασία που ακολουθεί το decision tree. Αφαιρεί την µεροληψία

που µπορεί να εισαγάγει ένα µοντέλο δέντρου αποφάσεων στο σύστηµα και έτσι

ϐελτιώνει σηµαντικά την προγνωστική ισχύ.

Αρχικά λοιπόν, για την δηµιουργία της συνάρτησης Random Forest, που ϑα

υλοποιήσει τον αλγόριθµο,το πρώτα ϐήµα που πρέπει να πραγµατοποιηθεί είναι η

εγκατάσταση της αντίστοιχης ϐιβλιοθήκης random forest (library(randomForest)).

Στην συνέχεια ,αφού πραγµατοποιηθεί επιτυχώς αυτό το ϐήµα, µπορεί να δη-

µιουργηθεί η συνάρτηση. Η κλήση της συνάρτησης Random Forest, γίνεται µε

τις προκαθορισµένες παραµέτρους, χρησιµοποιώντας ως δεδοµένα, τα δεδοµένα

εκπαίδευσης. Το αποτέλεσµα αποθηκεύεται σε µια µεταβλητή. ΄Ετσι, µέχρι αυτό

το σηµείο έχει διαµορφωθεί το µοντέλο, το οποίο αργότερα ϑα εφαρµοστεί στα δε-

δοµένα ελέγχου.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η πρόβλεψη, πρώτα στα δεδοµένα εκπαίδευσης και

στην συνέχεια στα δεδοµένα ελέγχου, παρότι το σηµείο ενδιαφέροντος για την ε-

ξέλιξη της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αποτελεί η ακρίβεια της πρόβλεψης

µόνο στα δεδοµένα ελέγχου. Αφού γίνουν και οι προβλέψεις στις δύο οµάδες δεδο-

µένων, ακολουθεί ο πίνακας σύγχυσης, γνωστός και ως confusion matrix. Ο πίνα-

κας σύγχυσης δίνει τη δυνατότητα να οπτικοποηθούν τα σφάλµατα στη πρόβλεψη
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των δεδοµένων ελέγχου, σε µορφή µήτρας, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί και στον

υπολογισµό της ακρίβειας του µοντέλου που διαµορφώθηκε. Εποµένως, αφού υ-

πολογιστεί το ποσοστό της ακρίβειας του µοντέλου (Model accuracy), µπορεί να

υπολογιστεί και το ποσοστό σφάλµατος(Model error rate).

Τέλος, µε µία δοµή επανάληψης (For-loop), έγινε προσπάθεια εύρεσης της

ϐέλτιστης τιµής του αριθµού αυτών των χαρακτηριστικών (mtry), που επιλέγονται

µε τυχαίο τρόπο σε κάθε στάδιο και είναι υποψήφιοι κόµβοι. Για την ακρίβεια,

όταν κλήθηκε η συνάρτηση Random Forest, που ϑα υλοποιούσε τον οµώνυµο

αλγόριθµο, οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν είχαν, όπως ειπώθηκε και πα-

ϱαπάνω, προκαθορισµένες τιµές. ∆ύο από τις σηµαντικότερες παραµέτρους της

συνάρτησης Random Forest, είναι ο αριθµός των δέντρων που δηµιουργούνται

(ntree) και ο αριθµός των µεταβλητών που επιλέγονται µε τυχαίο τρόπο σε κάθε

στάδιο (mtry) και ϑα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως κόµβοι, για τη δηµιουρ-

γία των δέντρων. Αλλάζοντας τις τιµές αυτών των δύο παραµέτρων, διαφέρει και το

αποτέλεσµα του αλγορίθµου. ΄Ετσι, έγινε προσπάθεια, για την εύρεση της τιµής

εκείνης, του αριθµού των µεταβλητών, που επιλέγονται µε τυχαίο τρόπο κάθε ϕο-

ϱά, όπου ϑα οδηγούσε στη ϐέλτιστη ακρίβεια, που ϑα µπορούσε να αποφέρει το

µοντέλο πρόβλεψης.

3.4.2 Αλγόριθµος Νευρωνικών ∆ικτύων

Τα Νευρικά ∆ίκτυα είναι πιο ευέλικτα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε προ-

ϐλήµατα ταξινόµησης. Επίσης, είναι καλά για το µη γραµµικό σύνολο δεδοµένων

µε µεγάλο αριθµό εισόδων, όπως εικόνες.Επιπλέον,µπορούν να λειτουργήσουν µε

οποιονδήποτε αριθµό εισόδων και επιπέδων και έχουν την αριθµητική ισχύ που

µπορούν να εκτελούν παράλληλα εργασίες.

Υπάρχουν περισσότεροι εναλλακτικοί αλγόριθµοι, όπως SVM, Decision Tree ,
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που είναι απλοί, γρήγοροι, εύκολο να εκπαιδευτούν και παρέχουν καλύτερη α-

πόδοση.Αντίθετα,τα Νευρικά ∆ίκτυα µπορεί να µοιάζουν µε ένα µαύρο κουτί,αλλά

µε κάποιους τρόπους, ένα νευρικό δίκτυο είναι λίγο περισσότερο από πολλά µο-

ντέλα λογιστικής παλινδρόµησης που είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους.Ωστόσο, α-

παιτούν περισσότερο χρόνο για ανάπτυξη και περισσότερη δύναµη υπολογισµού.

Τα Νευρωνικά ∆ίκτυα απαιτούν περισσότερα δεδοµένα από άλλους αλγόριθµους

Μηχανικής Μάθησης. Τα ΝΝ µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε αριθµητικές

εισόδους και σύνολα δεδοµένων που δεν λείπουν.

Μία από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες κατά τη δηµιουργία ενός νευρικού

δικτύου είναι η οµαλοποίηση δεδοµένων. Αυτό περιλαµβάνει την προσαρµογή

των δεδοµένων σε µια κοινή κλίµακα, ώστε να συγκρίνονται µε ακρίβεια οι προ-

ϐλεπόµενες και οι πραγµατικές τιµές. Η αποτυχία οµαλοποίησης των δεδοµένων

συνήθως ϑα έχει ως αποτέλεσµα η τιµή πρόβλεψης να παραµείνει η ίδια σε όλες

τις παρατηρήσεις, ανεξάρτητα από τις τιµές εισαγωγής.

Το πρώτο ϐήµα,για την δηµιουργία της συνάρτησης των Νευρωνικών ∆ικτύων

(Neutral Network), που ϑα υλοποιήσει τον αλγόριθµο, είναι η εγκατάσταση της

αντίστοιχης ϐιβλιοθήκης των Νευρωνικών ∆ικτύων, (library(nnet)).Στην συνέχεια

,αφού πραγµατοποιηθεί επιτυχώς αυτό το ϐήµα, µπορεί να δηµιουργηθεί η συ-

νάρτηση. Η κλήση της συνάρτησης nnet, γίνεται µε τις προκαθορισµένες παρα-

µέτρους, χρησιµοποιώντας ως δεδοµένα, τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Το αποτέλε-

σµα αποθηκεύεται σε µια µεταβλητή. ΄Ετσι, µέχρι αυτό το σηµείο έχει διαµορφωθεί

το µοντέλο, το οποίο αργότερα ϑα εφαρµοστεί στα δεδοµένα ελέγχου.

Επόµενο ϐήµα είναι,η κλήση της συνάρτησης nnet, οπού ορίζουµε την εξάρ-

τηµένη µεταβλητή µε τις ανεξάρτητές ,επιπλέον καθορίζουµε και το µέγεθος(size),

όπου δηλώνει τον αριθµό των µονάδων στο κρυφό επίπεδο.Επιπλέον, η επόµενη

παράµετρος που χρησιµοποιείται για την διαµόρφωση της συνάρτησης ειναι ο όρος
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decay, ο οποίος, καθορίζει την κανονικοποίηση του νευρικού δικτύου. Κατά κα-

νόνα, όσο περισσότερα παραδείγµατα εκπαίδευσης υπάρχουν, τόσο πιο αδύναµος

ϑα είναι αυτός ο όρος. ΄Οσο περισσότερες παράµετροι, τόσο υψηλότερος πρέπει

να είναι αυτός ο όρος.Τέλος,ορίζονται οι επαναλήψεις.Οι επαναλήψεις ορίζονται

στο µέγιστο (Maxium), η προεπιλογή είναι 100. ∆εν υπάρχει τρόπος να προσδιο-

ϱίστουν οι ϐέλτιστες επαναλήψεις, πρόκειται για περίπτωση προσαρµογής, εκτέλε-

σης του µοντέλου, ελέγχου απόδοσης.Στην παρούσα διπλωµατική ,το Maxium έχει

οριστεί 500.

Τέλος, ακολουθεί η πρόβλεψη, πρώτα στα δεδοµένα εκπαίδευσης και στην συ-

νέχεια στα δεδοµένα ελέγχου, παρότι το σηµείο ενδιαφέροντος για την εξέλιξη της

παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αποτελεί η ακρίβεια της πρόβλεψης µόνο στα

δεδοµένα ελέγχου. Αφού γίνουν και οι προβλέψεις στις δύο οµάδες δεδοµένων,

ακολουθεί ο πίνακας σύγχυσης, γνωστός και ως confusion matrix. Ο πίνακας

σύγχυσης δίνει τη δυνατότητα να οπτικοποηθούν τα σφάλµατα στη πρόβλεψη των

δεδοµένων ελέγχου, σε µορφή µήτρας, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί και στον υ-

πολογισµό της ακρίβειας του µοντέλου που διαµορφώθηκε. Εποµένως, αφού υ-

πολογιστεί το ποσοστό της ακρίβειας του µοντέλου (Model accuracy), µπορεί να

υπολογιστεί και το ποσοστό σφάλµατος(Model error rate).

3.4.3 Αλγόριθµος Λογιστικής Παλινδρόµησης

Η λογιστική παλινδρόµηση (logistic regression), είναι µια µέθοδος,η οποία χρη-

σιµοποιείται κατά κύριο λόγο στην οικονοµική επιστήµη. Η πρόβλεψη µπορεί να

γίνει τόσο για συνεχείς, όσο και για κατηγορικές µεταβλητές. Στην απλούστερη

περίπτωση, το γνώρισµα κατηγοριοποίησης λαµβάνει δύο διακριτές τιµές, δηλαδή

0 και 1, όπως αντίστοιχα και στη παρούσα διπλωµατική εργασία, όπου το γνώρι-

σµα κατηγοριοποίησης λαµβάνει τις τιµές «Increase» και «Decrease». Για αυτό το

λόγο, σε αντίθεση µε τους δύο προηγούµενους αλγορίθµους µηχανικής µάθησης,
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3.4 Μεθοδολογία

το «Increase» αντικαταστάθηκε µε 1 και το «Decrease» µε 0. Η υπάρχουσα ϐι-

ϐλιογραφία, για να συγκρίνει τις αποδόσεις των αλγορίθµων µηχανικής µάθησης,

χρησιµοποιεί κατά κόρον τη λογιστική παλινδρόµηση, για αυτό το λόγο η συνέχεια

της εργασίας απαιτούσε την ανάπτυξη του αντίστοιχου κώδικα.

Η λειτουργία που καλείται είναι glm() και η διαδικασία τοποθέτησης δεν είναι

τόσο διαφορετική από αυτήν που χρησιµοποιείται στη γραµµική παλινδρόµηση.

Σε αντίθεση µε τους παραπάνω αλγορίθµους µηχανικής µάθησης , η λογιστική

παλινδρόµηση δεν απαιτεί την ύπαρξη κάποιας ϐιβλιοθήκης. ΄Ετσι, αµέσως µε-

τά τον έλεγχο για ελλιπείς δεδοµένα και κανονικοποίηση των τιµών,δηλαδη, µετά

απο την επεξεργασία των δεδοµένων.Επόµενο ϐήµα είναι , η κλήση της συνάρτη-

σης, χρησιµοποιώντας ως δεδοµένα, τα δεδοµένα εκπαίδευσης και το αποτέλεσµα

αποθηκεύεται και πάλι σε µια µεταβλητή. Το µοντέλο σε αυτό το σηµείο, έχει

διαµορφωθεί. Προτού συνεχίσουµε µε τις προβλέψεις, στο συγκεκριµένο κώδικα

προστέθηκε η συνάρτηση anova, που εφαρµόζεται στο µοντέλο που µόλις διαµορ-

ϕώθηκε, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ο πίνακας απόκλισης. Ο κύριος ϱόλος του

πίνακα απόκλισης, είναι να δείξει κατά πόσο µειώνεται το µέγεθος της απόκλισης,

µε την ύπαρξη της κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής, δηλαδή µε την εισαγωγή του

κάθε χαρακτηριστικού του Bitcoin στη παλινδρόµηση. Επίσης, ο πίνακας αυτός,

αναφέρει τη στατιστική σηµαντικότητα της κάθε µεταβλητής.

Τέλος, και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στους παραπάνω αλ-

γορίθµους µηχανικής µάθησης, έτσι και στη λογιστική παλινδρόµηση, τα επόµενα

ϐήµατα αφορούν τη πρόβλεψη που προκύπτει στα δεδοµένα ελέγχου, το ποσοστό

της ακρίβειας του µοντέλου και το αντίστοιχο ποσοστό σφάλµατος.΄Ωστε µε το πο-

σοστό ακρίβειας να γίνει η συγκρίση για να παρατηρηθεί πιο µοντέλο τελικά κάνει

την καλύτερη πρόβλεψη.
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Κεφάλαιο 4

Σύγκριση Αποτελεσµάτων

4.1 Αποτελέσµατα

Το 4o κεφάλαιο της παρούσας διπλώµατικής εργασίας,πραγµατεύεται την κατα-

γραφή και παρουσίαση των αποτελεσµάτων των τριών µοντέλων ανάλυσης. Μέχρι

ώρας, έχει παρουσιαστεί το ϑέµα της διπλωµατικής, έχει πραγµατοποιηθεί η α-

νασκόπηση της υπάρχουσας ϐιβλιογραφίας,έχει γίνει αναφορά για τη συλλογή,

µεθοδολογία και επεξεργασία των δεδοµένων,καθώς επίσης έχουν παρουσιαστεί

τα περιγραφικά στατιστικά των training dataκαι των testing data και τέλος, έχει

αναπτυχθεί ο κώδικας για την υλοποίηση των τριών αλγορίθµων µηχανικής µάθη-

σης.Εποµένως,σειρά έχει, η παρουσίαση, η καταγραφή και ο σχολιασµός των α-

ποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας. Να υπενθυµίσουµε στο σηµείο αυτό, ότι

τα δεδοµένα εκπαίδευσης (training data) και τα δεδοµένα ελέγχου (testing data)

αποτελούνται απο παρατηρήσεις που επιλέχθηκαν µε τυχαιο τρόπο, καθώς όπως

αναφέρθηκε και κατα την επεξεργασία των δεδοµένων το 70% αποτελει τα δεδοµένα

εκπαίδευσης και το 30% του ελέγχου. Οι αλγόριθµοι που ϑα χρησιµοποιήσουν τα

δεδοµένα αυτά, είναι ο Random Forest,ο οποίος αποτελεί έναν απο τους πιο απο-

τελεσµατικους αλγορίθµους µηχανικής µάθησης.Στην συνέχεια , ϑα γίνει χρήση

των νευρωνικών δικτύων και η λογιστική παλινδρόµηση, που είναι µια οικονοµική

µέθοδος.
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4.1 Αποτελέσµατα

4.1.1 Αποτελέσµατα Random Forest

Αρχικά, αναλύονται τα αποτελέσµατα που αφορούν τον αλγόριθµό Random Forest.

Για την υλοποίηση του συγκεκριµένου αλγορίθµου µηχανικής µάθησης, Random

Forest, καλείται η οµώνυµη συνάρτηση. Το γνώρισµα κατηγοριοποίησης είναι το

realized volatility differences,όπου όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω , διαχωρίζει

τα δεδοµένα που έχουν απόδοση στην τιµή τους µεγαλύτερη απο 0 µε αυτα που

έχουν µικρότερη τιµή απο 0, χρησιµοποιώντας τους χαρακτηρισµούς «Increase»

και «Decrease» αντίστοιχα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται αρχικά ,είναι τα

δεδοµένα εκπαίδευσης, αφού πρώτα πρέπει να διαµορφωθεί το µοντέλο σύµφωνα

µε αυτά. Στον Πίνακα (4) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν απο

την κλήση της συνάρτησης του αλγορίθµου:

Call:

randomForest(formula = realized_volatility_differences ., data = TrainSet,
type = "classification", ntree = 100, importance = TRUE, keep.forest = TRUE )

Type of random forest: classification
Number of trees: 100
No. of variables tried at each split: 3
OOB estimate of error rate: 45.94%

Πίνακας 4. Αποτέλεσµα κλήσης συνάρτησης Random Forest

Στον Πίνακα (5) παρουσιάζονται ο πίνακας σύγχυσης του µοντέλου Random

Forest:

Confusion matrix:
Decrease Increase class.error

Decrease 381 201 0.3453608
Increase 274 178 0.6061947

Πίνακας 5. Εκτίµηση πίνακα σύγχυσης µοντέλου Random Forest
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4.1 Αποτελέσµατα

Από τα παραπάνω, µπορεί να δει κανείς τη συνάρτηση και τις παραµέτρους

που χρησιµοποιήθηκαν. Επίσης, ϕαίνεται ότι πρόκειται για ένα πρόβληµα ταξι-

νόµησης. Οι προκαθορισµένες τιµές των παραµέτρων , είναι 100 για τον αριθµό

των δέντρων που δηµιουργήθηκαν ,(ntree) και 3 για τον αριθµό των µεταβλητών

που επιλέγονται τυχαία σε κάθε στάδιο, (mtry). Στη συνέχεια, αναφέρεται το O-

OB (out-of-bag) estimate of error rate, όπου πρόκειται για µια πρώτη εκτίµηση

του σφάλµατος της πρόβλεψης, χρησιµοποιώντας ως δείγµα, ένα µέρος των δεδο-

µένων που διαµόρφωσαν το µοντέλο, δηλαδή των δεδοµένων εκπαίδευσης. ΄Ετσι,

µετά την εκτίµηση του ποσοστού σφάλµατος, στον Πίνακας (5) δίνεται ο πίνακας

σύγχυσης(confusion matrix), όπου ϕαίνεται το µέγεθος του δείγµατος που κατη-

γοριοποιήθηκε σωστά ή όχι και το αντίστοιχο σφάλµα κατηγοριοποίησης.

Στην συνέχεια, απεικονίζέτε το µοντέλο Random Forest που δηµιουργήθηκε

αφου κλήθηκε η οµώνυµη συνάρτηση. ΄Ετσι λοιπόν, παρακάτω παρουσιάζεται το

γραφήµα µε ϐάση τον εκτιµηµένο πίνακα σύγχυσης :

Γράφηµα 7: Απεικόνιση µοντέλου Random Forest

Στο παραπάνω Γράφηµα (7), παρουσιάζεται το πλήθος των δέντρων που έχουν

δηµιουργηθεί στον οριζόντιο άξονας , ενώ στον κάθετο άξονας παρουσιάζεται το
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4.1 Αποτελέσµατα

αντίστοιχο σφάλµα κατηγοριοποίησης. Συγκεκριµένα, η πράσινη γραµµή απει-

κονίζει το σφάλµα κατηγοριοποίησης που σηµειώθηκε για τις παρατηρήσεις του

realized volatility differences µε τιµή «Increase», η κόκκινη γραµµή απεικονίζει

το σφάλµα κατηγοριοποίησης που σηµειώθηκε για τις παρατηρήσεις µε τιµή «De-

crease» και η µαύρη, απεικονίζει το µέσο σφάλµα κατηγοριοποίησης αυτών.

Στην συνέχεια της ανάλυσης, παρουσιάζονται στους Πίνακες (6) και (7) οι προ-

ϐλέψεις τόσο στα δεδοµένα εκπαίδευσης, όσο και στα δεδοµένα ελέγχου. Προφα-

νώς, η πρόβλεψη που αφορά τα δεδοµένα εκπαίδευσης δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία,

αφού είναι ϕυσικό το µοντέλο που έχει διαµορφωθεί από ένα σύνολο δεδοµένων,

να έχει απόλυτη ακρίβεια όταν κάνει πρόβλεψη πάνω σε αυτό. Για του λόγου

το αληθές, όταν πραγµατοποιήθηκε η πρόβλεψη κατηγοριοποίησης στα δεδοµένα

εκπαίδευσης, το αποτέλεσµα του πίνακα σύγχυσης που προέκυψε, ϕαίνεται στον

Πίνακας (6), που σηµατοδοτεί την απόλυτη ακρίβεια :

Decrease Increase
Decrease 582 0
Increase 0 452

Πίνακας 6. Πίνακας σύγχυσης µοντέλου Random Forest στα training data

Απο την άλλη,ο Πίνακας (7) παρουσιάζει σηµαντικότερο ενδιαφέρον για την

εξέλιξη της ανάλυσης στην παρούσα διπλωµατική εργασία, αποτελεί το αποτέλεσµα

που σηµειώθηκε από το διαµορφωµένο µοντέλο Random Forest, στα δεδοµένα

ελέγχου. Ο πίνακας σύγχυσης προέκυψε από την εφαρµογή του µοντέλου σε

444 νέα δεδοµένα,που επιλέχθηκαν µε τυχαίο τρόπο και αποτελόυν τα δεδοµένα

ελέγχου.΄Ετσι ο πίνακας σύγχυσης παρουσιάζεται παρακάτω:

Decrease Increase
Decrease 161 117
Increase 77 89

Πίνακας 7. Πίνακας σύγχυσης µοντέλου Random Forest στα testing data
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Αφου λοιπόν, δηµιουργήθηκε ο πίνάκας συγχυσης, για την καλύτερη κατα-

νόηση των αποτελεσµάτων, έπρεπε να υπολογιστεί και η ακρίβεια του µοντέλου.

Στον Πίνακα (8) παρουσιάζεται η ακρίβεια του διαµορφωµένου µοντέλου Random

Forest, από τα δεδοµένα εκπαίδευσης που αποτελείτε απο τις 1034 παρατηρήσεις

του δείγµατος, για τη πρόβλεψη της µεταβλητότητας των 444 παρατηρήσεων των

δεδοµένων ελέγχου,όπου είναι 56%. Το ποσοστό αυτό, είναι καλό, διότι χρησιµο-

ποιούνται πραγµατικά δεδοµένα. Αντίστοιχα, το ποσοστό σφάλµατος είναι 43%.

Model Accuracy Model Error Rate
0.5630631 0.4369369

Πίνακας 8. Πίνακας ποσοστού Ακρίβειας και ποσοστού Σφάλµατος του µοντέλου
Random Forest

Στην συνέχεια της ανάλυσης γίνεται έλεγχος των χαρακτηριστικών του Bitcoin,

που είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την διαµόρφωση του µοντέλου Random Forest.

΄Ετσι, εκτελώντας την κατάλληλη εντολή (importance(RFMODEL)), παρατηρείται

ποιές µεταβλητές είχαν µεγαλύτερη σηµάσια για την αύξηση του ποσοστού της

ακρίβειας.Στον Πίνακα (9) παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα.
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Αποτελέσµατα

Decrease Increase Mean Decrease Accuracy Mean Decrease Gini
btc_trade_volume 3.7481347 -1.6046732 2.3389048 75.64536
btc_miners_revenue 2.1729808 -1.6326109 0.7757805 60.57362
btc_transaction_fees 0.5563960 -2.5236716 -1.6786728 52.62390
btc_n_transactions 0.5534997 -1.1572550 -0.5828912 48.50970
btc_n_transactions_total 1.6873569 -3.3815260 -1.9787682 48.17698
btc_cost_per_transaction 1.5628651 -2.9320510 -1.0034334 53.10153
btc_n_unique_addresses 2.3305073 -3.7996889 -0.8750016 55.28618
btc_estimated_transaction_volume 4.8136467 -5.3686916 0.3191030 58.10727
btc_estimated_transaction_volume_usd 1.1629572 -0.2448306 1.4481258 56.12136

Πίνακας 9. Αποτελέσµατα Σηµαντικότητας Μεταβλητών του Bitcoin στο Random Forest
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΄Ετσι λοιπόν αναλύοντας τον πίνακα σηµαντικότητας,οι δύο πρώτες στήλες, αφο-

ϱούν τις τιµές του γνωρίσµατος κατηγοριοποίησης και για αυτό το λόγο ϕέρουν τα

αντίστοιχα ονόµατα. ΄Ετσι, στο σηµείο εκείνο, ϕαίνεται η σηµαντικότητα της κάθε

µεταβλητής, όταν προβλέπεται το realized_volatility_differences, έχοντας ως µόνες

επιλογές το «Increase» και το «Decrease».Η στήλη που ονοµάζεται Mean Decrea-

se Accuracy περιέχει ένα µέτρο του ϐαθµού στον οποίο µια µεταβλητή ϐελτιώνει

την ακρίβεια του Random Forest στην πρόβλεψη της ταξινόµησης. Υψηλότερες τι-

µές σηµαίνει ότι η µεταβλητή ϐελτιώνει την πρόβλεψη. Απο τα αποτελέσµατα που

παρουσιάζονται παραπάνω γίνεται αντιλυπτό οτι οι µεταβλητές µε την υψηλότε-

ϱη τιµή, που κατα συνέπεια αυξάνουν την ακρίβεια, είναι η btc_trade_volume,

που αφορά τον συνολικό όγκο των κρυπτονοµισµάτων καθώς και η µεταβλητή

btc_estimated_transaction_volume_usd, που σχετίζεται µε τον εκτιµηµένο όγκο

των συναλλαγών σε δολλάρια. Τέλος, η τελευταία µεταβλητή Mean Decrease Gini,

παρέχει ένα πιο λεπτό µέτρο σπουδαιότητας, το οποίο επηρεάζει τόσο τη συµβολή

που κάνει η µεταβλητή στην ακρίβεια όσο και τον ϐαθµό εσφαλµένης ταξινόµη-

σης.Επιπλέον, όπως και στο προηγούµενο µέτρο ετσι και τώρα οι υψηλοί αριθµοί

δείχνουν ότι µια µεταβλητή είναι πιο σηµαντική ως πρόβλεψη.Και σε αυτην την

µετρική η µεταβλητή που αφορά τον όγκο συναλλάγων είναι η πιο σηµαντική , κα-

ϑώς επίσης και οι µεταβλητές που αφορουν τον εκτιµηµένο όγκο των συναλλάγων

, όπως επίσης και τον συναλλάγων σε δολάρια , αλλά και η µεταβλητη που αφορά

τους εξορύκτες.

Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι οτι οι εκτιµήσεις των δύο µετρικών που

αναφέρθηκαν, δεν ταιριάζουν απόλυτα. Το γεγονός αυτό, υποδηλώνει µια µερο-

ληψία,διότι όλα τα χαρακτηριστικά του Bitcoin, που χρησιµοποιήθηκαν για τη

διαµόρφωση του µοντέλου, είναι αριθµητικές τιµές.Εποµένων , κατά την υλοποίη-

ση του αλγορίθµου, υπήρχαν πολλά σηµεία που ϑα µπορούσαν να αποτελέσουν

κόµβους. Η σηµαντικότητα της κάθε µεταβλητής, για κάθε µετρική, ϕαίνεται µέσα

από το Γράφηµα (8), που παρατίθεται στη συνέχεια :

60



4.1 Αποτελέσµατα

Γράφηµα 8: Η σηµαντικότητα των χαρακτηριστικών του Bitcoin του µοντέλου
Random Forest

Τέλος , γίνεται έλεγχος των τιµών του mtry για να ϐρεθεί η ϐέλτιστη τιµή του

αριθµού των χαρακτηριστικών του Bitcoin, που επιλέγονται τυχαία, σε κάθε στάδιο

και είναι πιθανοί κόµβοι, κατά την υλοποίηση του αλγορίθµου Random Forest.

Το αποτέλεσµα που ϐρέθηκε, για τα δεδοµένα της παρούσας εργασίας, οπτι-

κοποιείται στο Γράφηµα (9), καθώς επίσης στον Πίνακα (10) παρουσιάζεται η τιµή

κάθε κόµβου. Αυτό που παρατηρείται, είναι ότι η µέγιστη ακρίβεια είναι στο mtry

ίση µε 4 και η ακρίβεια είναι 0,545. Από το παραπάνω Γράφηµα, µπορούµε να

δούµε ότι η ακρίβεια αυξάνεται απο το 6 στο 7 και απο το 8 στο 9.
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4.1 Αποτελέσµατα

Γράφηµα 9: Εύρεση υποψήφιων κόµβων σε κάθε στάδιο για το µοντέλοRandom
Forest

3 4 5 6 7 8 9 10
a 0.531 0.545 0.529 0.527 0.533 0.520 0.538 0.522

Πίνακας 10. Τιµές των υποψήφιων κόµβων κάθε σταδίου του µοντέλου Random
Forest

4.1.2 Αποτελέσµατα Νευρωνικών ∆ικτύων

Στην συνέχεια της ανάλυσης των αποτελεσµάτων παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα

που αφορούν τον αλγόριθµο των Νευρωνικών ∆ικτύων.Για την πραγµατοποίηση

του συγκεκριµένου αλγορίθµου καλείτε η οµώνυµη συνάρτηση nnet,των Νευρω-

νικών ∆ικτύων.Το γνώρισµα κατηγοριοποίησης είναι το realized volatility differe-

nces,όπου διαχωρίζει τα δεδοµένα χρησιµοποιώντας τους χαρακτηρισµούς «Incre-

ase» και «Decrease»,αν αυτα έχουν µεταβλητότητα µεγαλύτερη απο το 0 ή µικρότε-

ϱη, αντίστοιχα . Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται αρχικά ,είναι τα δεδοµένα

εκπαίδευσης, αφού πρώτα πρέπει να διαµορφωθεί το µοντέλο σύµφωνα µε αυτά,
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4.1 Αποτελέσµατα

επιπλέον ορίζεται και ο αριθµός των κρυµµένων µόναδων.Στην παρούσα διπλωµα-

τική εργασία έχουν οριστεί 4.

Στον Πίνακα (11) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που αφορόυν τις προβλέψεις

των δεδοµένων ελέγχου.

Decrease Increase
Decrease 152 115
Increase 86 91

Πίνακας 11. Πίνακας σύγχυσης µοντέλου νευρωνικών ∆ικτύων

Αφου λοιπόν, δηµιουργήθηκε ο πίνάκας συγχυσης, για την καλύτερη κατανόη-

ση των αποτελεσµάτων, υπολογίστηκε και η ακρίβεια του µοντέλου. Η ακρίβεια

του διαµορφωµένου µοντέλου των Νευρωνικών ∆ικτύων , για τη πρόβλεψη της

µεταβλητότητας των 444 παρατηρήσεων των δεδοµένων ελέγχου, είναι 54%. Το

ποσοστό αυτό, είναι καλό, διότι χρησιµοποιούνται πραγµατικά δεδοµένα.

4.1.3 Αποτελέσµατα Λογιστικής Παλινδρόµησης

Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσµατα που αφορούν την λογιστική παλινδρόµηση.Σε

αντίθεση µε τους δύο προηγούµενους αλγορίθµους µηχανικής µάθησης, η λογι-

στική παλινδρόµηση δεν καλεί µία οµώνυµη συνάρτηση για να υλοποιήσει τον

αλγόριθµό της, αλλά χρησιµοποιεί την συνάρτηση την glm, µε γνώρισµα κατη-

γοριοποίησης το realized_volatility_differences και δεδοµένα, τα δεδοµένα εκπα-

ίδευσης έτσι ώστε να διαµορφωθεί το µοντέλο. Επίσης, χρησιµοποιεί µία ακόµα

παράµετρο, αυτή του family, που ορίζοντάς τη υποδηλώνει ότι πρόκειται για µία

µέθοδο logit, δηλαδή το γνώρισµα κατηγοριοποίησης αποτελείται από τις τιµές 0

και 1. Το αποτέλεσµα που προέκυψαν απο την συνάρτηση, παρατίθονται στον

Πίνακα (12) :
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4.1
Αποτελέσµατα

Call:
glm(formula = realized_volatility_differences .,
family = binomial(link = "logit"), data = training_data)

Deviance Residuals:
Min: -2.130
1Q: -1.065
Median: -1.009
3Q: 1.282
Max: 2.484

Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -0.3328 0.2571 -1.294 0.195581
btc_trade_volume -11.1247 3.3626 -3.308 0.000938 ***
btc_miners_revenue 2.1888 2.8379 0.771 0.440553
btc_transaction_fees -0.4188 1.3342 -0.314 0.753630
btc_n_transactions -1.0401 1.7068 -0.609 0.542269
btc_n_transactions_total -0.6424 0.6986 -0.919 0.357854
btc_cost_per_transaction -0.1489 1.2642 -0.118 0.906259
btc_n_unique_addresses 2.6965 2.4836 1.086 0.277600
btc_estimated_transaction_volume -0.6244 0.7531 -0.829 0.406990
btc_estimated_transaction_volume_usd 3.3809 2.7914 1.211 0.225829
—
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 1417.0 on 1033 degrees of freedom
Residual deviance: 1396.2 on 1024 degrees of freedom
AIC: 1416.2
Number of Fisher Scoring iterations: 5

Πίνακας 12. Αποτέλεσµα Λογιστικής Παλινδρόµησης
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4.1 Αποτελέσµατα

΄Εχοντας τα παραπάνω δεδοµένα, το µοντέλο που προέκυψε µπορεί να έχει

µία πρώτη ερµηνεία. Αρχικά, σύµφωνα µε τη λογιστική παλινδρόµηση, µόνο το

χαρακτηριστικο btc_trade_volume,που σχετίζεται µε τον συνολικό όγκο των Bi-

tcoins , είναι στατιστικά σηµαντικό, σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.001.Γεγονός

που σηµαίνει ότι µόνο αύτη η µεταβλήτη επηρεάζει σε ένα ϐαθµό, την εξαρτηµένη

µεταβλητή,realized_volatility_differences, σε αντίθεση µε µεταβλητές που δεν ειναι

στατιστικά σηµαντικές.

΄Οσον αφορά την επίδραση των συντελεστών πάνω στην µεταβλητότητα του κρυ-

πτονοµίσµατος Bitcoin, η µεταβλητή btc_trade_volume ϕαίνεται να έχει αρνητι-

κή επίδραση. Ο αρνητικός εκτιµηµένος συντελεστής πιθανότατα σηµατοδοτεί ένα

αρνητικό realized_volatility_differences.Με απλά λόγια, µια πιθανή αυξηση του

συνολικού όγκου των Bitcoin ,οδηγούν σε αρνητικές τίµες της µεταβλητότητας.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν, εστιάζουµε ακόµα περισσότερο στην ερµηνεία των

αποτελεσµάτων της παλινδρόµησης, δηµιουργήθηκε ο πίνακας απόκλισης. Να

υπενθυµίσουµε, ότι ο πίνακας απόκλισης, πέρα από την καλύτερη εικόνα που πα-

ϱέχει για τη στατιστική σηµαντικότητα των µεταβλητών, προσδιορίζει και τη µείωση

της απόκλισης που επιτυγχάνεται, µε την εισαγωγή του κάθε χαρακτηριστικού του

Bitcoin στη παλινδρόµηση. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακας (13):
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4.1
Αποτελέσµατα

Analysis of Deviance Table
Model: binomial, link: logit
Response: realized_volatility_differences
Terms added sequentially (first to last)

Df Deviance Resid. Df Resid. Dev Pr(>Chi)
NULL 1033 1414.4
btc_trade_volume 1 0.7230 1032 1416.3 0.3952
btc_miners_revenue 1 16.0903 1031 1400.2 6.039ε-05 ***
btc_transaction_fees 1 0.1023 1030 1400.1 0.7491
btc_n_transactions 1 0.4795 1029 1399.7 0.4887
btc_n_transactions_total 1 0.0053 1028 1399.6 0.9418
btc_cost_per_transaction 1 0.1333 1027 1399.5 0.7150
btc_n_unique_addresses 1 1.5437 1026 1398.0 0.2141
btc_estimated_transaction_volume 1 0.2008 1025 1397.8 0.6541
btc_estimated_transaction_volume_usd 1 1.5173 1024 1396.2 0.2180
—
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Πίνακας 13. Πίνακας απόκλισης Λογιστικής Παλινδρόµησης
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4.1 Αποτελέσµατα

Η διαφορά µεταξύ της µηδενικής απόκλισης και της υπολειπόµενης απόκλισης

(residual deviance), αποδεικνύει την ακρίβεια του µοντέλου που προκύπτει µε την

εισαγωγή ανεξάρτητων µεταβλητών. Αν η µηδενική απόκλιση είναι υψηλή,σηµαίνει

ότι έχει νόηµα να χρησιµοποιηθούν περισσότερες από µία παραµέτρους για την

εφαρµογή του µοντέλου και επίσης τόσο καλύτερο το µοντέλο που διαµορφώθηκε.

Επιπλέον,αν η υπολειµµατική απόκλιση είναι σχετικά χαµηλή, αυτό δείχνει ότι η

πιθανότητα καταγραφής του µοντέλου µας είναι κοντά στην πιθανότητα καταγρα-

ϕής του κορεσµένου µοντέλου. Αναλύοντας τον πίνακα απόκλισης που προέκυψε,

παρατηρείται ότι η απόκλιση µεγεθύνεται µε την πρόσθεση µόνο του χαρακτηρι-

στικού btc_trade_volume, ενώ οι υπόλοιπες µεταβλητές του Bitcoin, δεν συντελούν

σε τόσο µεγάλο ϐαθµό. Επίσης,η συγκεκριµένη µεταβλητή ειναι και στατστικά ση-

µαντική συµφωνα µε το Pr(>Chi).

Στο σηµείο αυτό, πρέπει να εξετάσουµε την ακρίβεια που έχει τελικά, το µοντέλο

της Λογιστικής Παλινδρόµησης που διαµορφώθηκε. ΄Ετσι, κάνοντας πρόβλεψη

κατηγοριοποίησης πάνω στα δεδοµένα ελέγχου, η ακρίβεια που προέκυψε είναι

της τάξεως του 53%. Το ποσοστό της ακρίβειας, ϑα µπορούσε να χαρακτηριστεί

ως ικανοποιητικό,διότι η Λογιστική Παλινδρόµηση επηρεάζεται ιδιαίτερα απο τις

µεταβλητές.
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Κεφάλαιο 5

Συµπεράσµατα

Εν κατακλείδι, αβίαστα συνάγεται το συµπέρασµα, οτι τα αποτελέσµατα των τριών

µοντέλων της µηχανικής µάθησης, όσον αφορά την πρόβλεψη της ακρίβειας ηταν

αρκετα καλα, ωστόσο οχι τόσο ικανοποιητικά όσο στις ϐιβλιογραφικές αναφορές.

Στο σηµείο αυτό γίνεται µια αναλύτική αναφορά , ώστε να εξηγηθούν οι λόγοι για

τους οποίους κάθε µια από τις προσεγγίσεις απέδωσε ικανοποιητικά ή όχι, καθώς

και τους λόγους που συνέβη αυτό.

Ξεκινώντας µε το µοντέλο Random Forest απέδωσε ποσοστό ακρίβειας της τάξε-

ως του 56% .Το ποσοστό αυτό ήταν το ϐέλτιστο, µεταξύ των τριών µοντέλων πρόβλε-

ψης, που µελετήθηκαν στη παρούσα διπλωµατική εργασία.Το γεγονός αυτο επα-

ληθεύεται και απο την υπάρχουσα ϐιβλιογραφια, καθώς σε όλες τις προηγουµενες

έρευνες που έχουν διεξαχθεί και έχουν ως σκοπό την πρόβλεψη της ακρίβειας , αλ-

λά και την συγκριση µοντέλων ο αλγόριθµος Random Forest ϐρίσκεται ανάµεσα

στους πιο αξιόπιστους.Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι διότι, όπως αναφέρθη-

κε και παραπάνω στο Κεφάλαιο 2, είναι ένας ευέλικτος, εύχρηστος αλγόριθµος

εποπτευόµενης µηχανικής εκµάθησης που παράγει, ακόµη και χωρίς συντονισµό

υπερ-παραµέτρων, ένα µεγάλο αποτέλεσµα τις περισσότερες ϕορές. Είναι επίσης

ένας από τους πιο χρησιµοποιούµενους αλγόριθµους, λόγω της απλότητας και

της ποικιλοµορφίας του, και κατα συνέπεια ο πιο ϕιλικός στον χρήστη , αλλά και
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σε αυτους που ϑέλουν να ασχοληθούν µε την επιστήµη των δεδοµένων και της

ανάλυσης.

Εν συνέχεια , ο αλγόριθµος των Νευρωνικών ∆ικτύων απέδωσε το ποσοστό α-

κρίβειας 54%.Το ποσοστό αυτό ειναι αρκετά καλό και κοντά στο ποσοστο του µο-

ντέλου Random Forest,το οτι ο αλγοριθµος αυτος απεδωσε καλή ακρίβεια οφείλεται

στο κύριο πλεονέκτηµα των νευρωνικών ∆ικτύων, στην ικανότητά τους, δηλαδή , να

ξεπερνούν σχεδόν όλους τους άλλους αλγόριθµους Μηχανικής Μάθησης.Βέβαια το

πλεονέκτηµα αυτό συνοδεύται και απο µια σειρά µειονεκτηµάτων. Το πιθανώς πιο

γνωστό µειονέκτηµα είναι οτι τα Νευρωνικά ∆ίκτυα είναι η ϕύση του «black box»,

που σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να γνωρίζουµε πόσο επηρεάζει κάθε ανεξάρτητη

µεταβλητή τις εξαρτώµενες µεταβλητές. Επιπλέον,είναι υπολογιστικά πολύ ακριβό

και χρονοβόρο για την εκπαίδευση µε παραδοσιακούς επεξεργαστές και εξαρτάται

πολύ από τα εκπαιδευτικά δεδοµένα. Αυτό οδηγεί στο πρόβληµα της υπερβολικής

προσαρµογής και της γενίκευσης. Ωστόσο, Τα νευρωνικά δίκτυα είναι ευέλικτα

και µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για προβλήµατα παλινδρόµησης όσο και

για ταξινόµηση. Βέβαία σηµαντική προυπόθεση για την χρήση τους αποτελεί η

κανονικοποίηση των δεδόµενων του δέιγµατος,ώστε να συγκρίνονται µε ακρίβεια

οι προβλεπόµενες και οι πραγµατικές τιµές.Αυτός είναι ο λόγος που πραγµατοποι-

ήθηκε και στην παρουσα διπλωµατική εργασία.

Τέλος, η Λογιστική Παλινδρόµηση απέδωσε ποσοστο ακρίβειας 53% , το οπο-

ίο αποτελεί το µικρότερο ποσοστό ακρίβειας πρόβλεψης, σε σχέση µε τους δύο

παραπάνω αλγορίθµους µηχανικής µάθησης. Η Λογιστική Παλινδρόµηση, είναι

µία µεθόδος ιδιαίτερα δηµοφιλή κυρίως στις οικονοµικές επιστηµές, διότι είναι

εύκολα ερµηνεύσιµες, εφαρµόσιµες και ταυτόχρονα, τα αποτελέσµατα της πρόβλε-

ψης είναι αξιόπιστα.Ουσιαστικά, στην παρούσα διπλωµατική εργασία αποτέλεσε το

µόντελο ϐάσης, εφόσον εφαρµόστηκε σε δεδοµένα µε χρηµατοοικονοµικά στοιχε-

ία, ώστε να γίνει η συγκρίση µε τα υπολοιπά µοντέλα και στη συνέχεια προχώρησε

σε πιο σύνθετα µοντέλα µηχανικής µάθησης. Αξίζει επίσης να σηµείωθει, οτι απο
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τα αποτελέσµατα της Λογιστικής Παλινδρόµησης οι ανεξάρτητές µεταβλήτες που

παρουσίασαν σηµαντικότητα και κατα συνέπεια επηρεάζουν την απόδοση των τι-

µών του Bitcoin, είναι µόνο η µεταβλητή btc_trade_volume.

΄Ενα µειονέκτηµα της Λογιστική Παλινδρόµηση είναι οτι αρκετές ϕορές τα συ-

µπεράσµατα που εξάγονται επηρεάζονται απο την µεροληψία που παρουσιάζουν

τα δεδοµένα της µε αποτέλεσµα να µειόνεται το ποσοστό ακριβέιας.Για το λόγο

αυτό και στην υπάρχουσα διπλωµατική εργασία δεν είναι τυχαίο οτι αλγόριθµός

αυτος έδωσε το µικρότερο ποσοστό. ΄Ετσι , όσο µέγαλυτέρη αποδόση έχουν οι ανε-

ξάρτητές µεταβλήτες τόσο υψηλότερη ϑα είναι και η πρόβλεψη.Το µικρό ποσόστο

στην εν λόγω έρευνα οφείλεται στο γεγονός οτι µόνο µία µεταβλητή παρουσίασε

καποία σηµαντικότητα. Τέλος, ένα επιπλέον µειονέκτηµα της λογιστική παλιν-

δρόµηση, έχει να κάνει µε την υπερπροσαρµογή των δεδοµένων, διαµορφώνοντας

έτσι, ένα µοντέλο που εφαρµόζεται πλήρως στα δεδοµένα εκπαίδευσης. Το γεγονός

αυτό, καθιστά δύσκολη την επίτευξη της ϐέλτιστης απόδοσης όταν πρέπει να γίνει

πρόβλεψη κατηγοριοποίησης στα δεδοµένα ελέγχου.

Εν κατακλειδι, ειναί σηµαντικό στο σηµείο αυτό να αναφερθούν κάποιες παρα-

τηρήσεις που σχετίζονται και µε τα τρία µοντέλα αναλύσης. Αρχικά, να αναφερθει

οτι λόγω του οτι τα δεδοµένα ελέγχου και τα δεδοµένα εκπαιδευσης επιλέχθηκαν

µε τυχαίο τρόπο τα αποτελέσµατα εβγαιναν διαφορετικά καθε ϕορά που ¨έτρεχε¨

ο αλγόριθµος. ΄Ετσι, λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα έδωσε η εντολή set.seed()

, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3. Ακόµη , µια παρατήρηση που αφορά

όλα τα µοντέλα είναι το µεγάλο εύρος των δεδοµένων όσον αφορά τις ηµεροµηνίες,

διότι ειδικά µετα το 2017 , τη χρονιά της απόλυτης ευφορίας για το συγκεκριµένο

κρυπτονόµισµα, οι τιµές αποδοσεις του είναι αρκετα καλές. Σε αυτο το προβληµα

λύθηκε µε την τυχαιοτητα των παρατηρήσεων που πλαισίωσαν τα δεδοµενά εκπα-

ίδευσης και ελέγχου.

Στην εν λόγω διπλωµατική εργασία, πραγµατοποιήθηκε µία διεξοδική έρευνα
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γύρω από τη µεταβλητότητα της τιµής του Bitcoin συναρτήσει καποιών µεταβλητών

που σχετίζεται µε αυτό. Οδηγηθήκαµε στο συµπέρασµα πως, όπως είναι αναµε-

νόµενο, οι αποδόσεις των τιµών του κρυπτονοµίσµατος επηρεάζονται άµεσα από

καποίες µεταβλητές αλλά όχι απο όλες όσες ελέγξαµε και αφορούν το Bitcoin. Με

ϐάση το συµπέρασµα αυτό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και άλλους παράγο-

ντες που µπορεί να επηρεάζουν την τιµή του, και να οδηγούν σε υψηλότερα ποσο-

στα ακρίβειας.Ετσι µελλοντικά , σε µια νέα έρευνα σχετικα µε την µεταβλητοτητα

του Bitcoin , µπορούν να µελετηθούν νέες µεταβλητές που όντως να αυξάνουν την

ακρίβεια και να αποδειχθεί µε αυτον τον τρόπο η ικάνοτητα των αλγορίθµων µηχα-

νικής µάθησης στην πρόβλεψη οικονοµικών µεγεθών. Επιπρόσθετα, µπορούµε να

επεκτείνουµε την έρευνα αυτή και στα χρηµατιστηριακά προϊόντα, όπως µετοχές

εταιριών, συναλλάγµατα και εµπορεύµατα.Με αυτόν τον τρόπο να γίνει συγκριση

αλγορίθµων µηχανικής µαθησης και σε αλλα χρηµατοοικονοµικα προιοντα.

΄Οσον αφορά τους αλγορίθµους µηχανικής µάθησης,οι µελλοντικές κατευθύν-

σεις που ϑα µπορούσαν να αφορούν τους συγκεκριµένους αλγορίθµους, είναι πολ-

λές και ποικίλουν. Οι επιστήµονες που ασχολούνται µε την έρευνα των αλγορίθµων

µηχανικής µάθησης και γενικότερα µε τον τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης, προ-

σπαθούν, πέρα από την έρευνα για νέες µεθόδους, να κάνουν ϐελτιστοποιήσεις

στις ήδη υπάρχοντες. Πολλές από αυτές τις ϐελτιστοποιήσεις, έχουν λειτουργήσει

επιτυχώς.Επιπλέον, σε µελλόντικές εργασίες µπορεί να γίνει χρήση άλλων αλγο-

ϱίθµων µηχανικής µάθησης για να γινεί µε αυτον τον τρόπο έλεγχος ποια µοντέλα

αποδίδουν τα καλύτερα ποσόστα ακρίβειας σε προβλήµατα ταξινόµησης.
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