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Κεφάλαιο 5 

Η ∆ιαδικασία Εκτίµησης 
Ενός Νευρωνικού Μοντέλου 

 

5.1 Εισαγωγή 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία εκτίµησης ενός νευρωνικού µοντέ-
λου, η οποία είναι αρκετά πιο περίπλοκη από την αντίστοιχη διαδικασία για τους 
παραµετρικούς εκτιµητές. Τα νευρωνικά δίκτυα είναι µία πολύ σηµαντική κατηγο-
ρία µοντέλων εξαιτίας της ιδιότητας «καθολικής προσέγγισης» που τα χαρακτηρί-
ζει. Το κόστος αυτής της ευελιξίας όµως, είναι το πρόβληµα του ελέγχου της πο-
λυπλοκότητας της αρχιτεκτονικής του δικτύου, που υπό το πρίσµα της στατιστικής 
θεωρίας αντιστοιχεί στο πρόβληµα της εξισορρόπησης της µεροληψίας και της 
διακύµανσης της συνάρτησης τετραγωνικού σφάλµατος. 

Η παρουσία πολλών ελεύθερων παραµέτρων κάνουν τα νευρωνικά δίκτυα δύσκο-
λα στην ανάλυση και την ερµηνεία. Από την άλλη, τα µοντέλα γραµµικής παλιν-
δρόµησης είναι πολύ απλούστερα στην κατασκευή και την κατανόηση, αλλά σε 
πολλές περιπτώσεις αποδεικνύονται ανεπαρκή για την προσέγγιση περίπλοκων 
διαδικασιών δηµιουργίας δεδοµένων. 

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν τη φυσική επέκταση των γραµµικών µοντέλων, τα 
οποία µπορούν να εξαχθούν από τα νευρωνικά δίκτυα, όταν δεν υπάρχει κρυφό 
στρώµα και η συνάρτηση µεταφοράς της µονάδας εξόδου είναι γραµµική. 

Στη περίπτωση της γραµµικής παλινδρόµησης, η επιλογή µοντέλου ανάγεται στην 

σωστή εκτίµηση των συντελεστών (δηλαδή των παραµέτρων) της γραµµής της 

παλινδρόµησης. ∆εδοµένων των συνηθισµένων υποθέσεων για την διακύµανση 

δειγµατοληψίας, η καθιερωµένη στατιστική θεωρία µας επιτρέπει να ελέγξουµε την 

σπουδαιότητα κάθε παραµέτρου. Ακόµη και όταν εισάγεται µία δυναµική δοµή, 

όπως είναι η περίπτωση των γραµµικών µοντέλων χρονολογικών σειρών των Box 

& Jenkins (1978), έχουµε διαθέσιµες επαρκώς προσδιορισµένες στατιστικές για την 

επιλογή µοντέλου.  

Στη περίπτωση των νευρωνικών δικτύων όµως, οι συνηθισµένες υποθέσεις σχετι-

κά µε τη γραµµικότητα και τις κατανοµές δειγµατοληψίας δεν γίνονται, µε αποτέλε-

σµα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη κάθε προσπάθεια δηµιουργίας µιας εργα-

λειοθήκης διαδικασιών ελέγχου για την επιλογή µοντέλου. Οι πρώιµες µέθοδοι επι-
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λογής υποδείγµατος (που ακόµη και σήµερα αυτές και οι παραλλαγές τους χρησι-

µοποιούνται ευρέως) για τον έλεγχο των «άσχετων συνδέσεων
1
», όπως το «κλάδε-

µα
2
», η «κανονικοποίηση»

3
 και το «πρόωρο σταµάτηµα της εκπαίδευσης», παρου-

σιάζουν κάποιο βαθµό υποκειµενικότητας καθώς δεν εδράζονται στην κατανοµή 

δειγµατοληψίας των παραµέτρων του δικτύου και ως εκ τούτου δεν τις εξετάζουµε 

εδώ περαιτέρω. Μία επισκόπηση αυτών των προσεγγίσεων δίνεται από τον Reed 

(1993).  

Το πρώτο βήµα προς τη κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου και 

συνεκτικού πλαισίου επιλογής νευρωνικών µοντέλων έγινε από τον Moody (1992), 

ο οποίος περιέγραψε µία βηµατική διαδικασία επιλογής του αριθµού των κρυφών 

µονάδων στη διαµόρφωση αναφοράς (όπως αυτή ορίστηκε στο Κεφάλαιο 4), η 

οποία στηριζόταν στην εκτίµηση του κινδύνου πρόβλεψης
4
, δηλαδή της τιµής της 

συνάρτησης µέσου τετραγωνικού σφάλµατος για δεδοµένα που δεν έχουν χρησι-

µοποιηθεί για την εκπαίδευση του δικτύου. Ο Moody περιέγραψε µία µη γραµµική 

επέκταση του υπολογισµού του κινδύνου πρόβλεψης, που ονόµασε γενικευµένο 

σφάλµα πρόβλεψης
5
 (GPE). 

Η εκτίµηση του κινδύνου πρόβλεψης, εκφράζει την ικανότητα γενίκευσης του δικτύ-

ου και παραδοσιακά χρησιµοποιείται στα πλαίσια της επιλογής των επεξηγηµατι-

κών µεταβλητών των γραµµικών µοντέλων. Πέρα από την απ’ ευθείας εκτίµηση 

του κινδύνου πρόβλεψης, για την επιλογή του γραµµικού µοντέλου µε την καλύτερη 

ικανότητα πρόβλεψης, χρησιµοποιείται µια σειρά από κριτήρια πληροφόρησης
6
, 

όπως τα Cp (Mallows, 1973), GCV
7
 (Craven & Wahba, 1979; Golub et al, 1979), 

FPE
8
 (Akaike,1970), AIC

9
 (Akaike,1973), PSE

10
 (Barron, 1984), κτλ. Όπως και στη 

περίπτωση της απευθείας εκτίµησης του κινδύνου πρόβλεψης τα κριτήρια πληρο-

φόρησης είναι κατάλληλα για την επιλογή µοντέλου µεταξύ µιας σειράς ιεραρχικών 

µοντέλων, όπου το ένα περικλείεται στο άλλο ως ένα υπο-µοντέλο χαµηλότερης 

διάστασης. Το 1994 παρουσιάστηκε το κριτήριο NIC
11

 (Murata et al, 1994) το ο-

                                                     

1
 Irrelevant connections. 

2
 Pruning. 

3
 Regularization. 

4
 Prediction risk. 

5
 Generalized Prediction Error (GPE). 

6
 Information Criteria. 

7
 Generalized Cross Validation. 

8
 Final Prediction Error. 

9
 Information Criterion A. 

10
 Predicted Squared Error.  

11
 Network Information Criterion. 
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ποίο εκτιµά τον κίνδυνο πρόβλεψης µη γραµµικών µοντέλων και αποτελεί γενίκευ-

ση του κριτηρίου GPE του Moody
12

. 

Μία άλλη προσέγγιση στο πρόβληµα της επιλογής νευρωνικών µοντέλων είναι ο 

στατιστικός έλεγχος της υπόθεσης ότι συγκεκριµένες συνδέσεις του δικτύου είναι 

µηδενικές. Επιλέγοντας τον κατάλληλο συνδυασµό συνδέσεων µπορούµε ουσια-

στικά µε αυτή τη προσέγγιση να ελέγξουµε την υπόθεση ότι κάποιες κρυφές µονά-

δες ή κάποιες µονάδες εισόδου είναι πλεονάζουσες
13

 και συνεπώς µπορούν να 

αφαιρεθούν. Καθώς τα νευρωνικά δίκτυα είναι µη γραµµικά µοντέλα παλινδρόµη-

σης, µπορούν κατ’ αρχήν να εφαρµοστούν οι τυπικές διαδικασίες ελέγχου της ση-

µαντικότητας των παραµέτρων, όπως οι έλεγχοι Wald και πολλαπλασιαστών La-

grange (LM). ∆ύο χαρακτηριστικοί έλεγχοι αυτού του είδους είναι ο έλεγχος που 

προτάθηκαν από τον White (1989a) και ο έλεγχος µη γραµµικότητας TLG που 

προτάθηκε από τους Terasvirta, Lin και Granger (1993). Για να εφαρµοστούν όµως 

οι διαδικασίες ελέγχου Wald, είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε την ασύµπτωτη κα-

τανοµή των παραµέτρων του δικτύου. Αυτή η κατανοµή εξήχθη από τον White 

(1989b) και αποτελεί τη βάση του υπολογισµού και του κριτηρίου NIC.  

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η χρήση τόσο των παραπάνω ελέγχων όσο και 

των κριτηρίων πληροφόρησης και του κινδύνου πρόβλεψης δεν δικαιολογείται θε-

ωρητικά όταν υπάρχουν πλεονάζουσες κρυφές µονάδες, έτσι λοιπόν θα πρέπει 

υποχρεωτικά να διενεργούνται πρώτα οι έλεγχοι κρυφών µονάδων πριν από τους 

ελέγχους των συνδέσεων εισόδου. Η σωστή επιλογή του αριθµού των κρυφών µο-

νάδων διασφαλίζει ότι τελικά το µοντέλο θα συλλάβει όλες τις υφιστάµενες µη 

γραµµικότητες, χωρίς τη χρήση άσχετων κρυφών µονάδων. Από την άλλη η απα-

λοιφή µη απαραίτητων συνδέσεων εισόδου είναι ένας τρόπος ελέγχου της περι-

πλοκότητας του µοντέλου και εξαίρεσης των άσχετων εισόδων. ∆υστυχώς µέχρι 

στιγµής δεν έχει προταθεί κάποιο τεστ για τον έλεγχο και των δύο ταυτόχρονα. 

Εναλλακτικά η εκτίµηση του κινδύνου πρόβλεψης µπορεί να γίνει χρησιµοποιώ-
ντας στατιστικές µεθοδολογίες επαναλαµβανόµενης δειγµατοληψίας

14
, όπως η µέ-

θοδος της σταυροειδούς επαλήθευσης
15

 (CV) (Stone, 1974) και η µέθοδος της 
επαναλαµβανόµενης δειγµατοληψίας µε επανατοποθέτηση

16
 (Efron, 1981).  

Οι Zapranis και Refenes επεκτείνοντας το υπόβαθρο που έθεσε ο Moody το 1992 
(Refenes, Zapranis, 1999; Zapranis & Refenes, 1999), πρότειναν ένα ολοκληρω-
µένο πλαίσιο για την επιλογή νευρωνικού υποδείγµατος, το οποίο ενσωµατώνει τα 
ακόλουθα στάδια: 

                                                     

12
 Όταν ο θόρυβος είναι προσθετικός το NIC ταυτίζεται µε το GPE. 

13
 Ο όρος συναντάται στην Αγγλόφωνη βιβλιογραφία ως irrelevant. Στο βιβλίο αυτό αναφερόµαστε σ’ 

αυτού του είδους τις συνδέσεις και µονάδες ως «πλεονάζουσες» ή «άσχετες». 
14

 Resampling schemes. 
15

 Cross-validation. 
16

 Bootstrap. 
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• επιλογή του αρχικού υποδείγµατος από µία ακολουθία µοντέλων αυξανό-

µενης περιπλοκότητας, 

• επιλογή ερµηνευτικών µεταβλητών µέσω της εκτίµησης της στατιστικής 

σηµαντικότητάς τους, 

• έλεγχος της επάρκειας του τελικού υποδείγµατος. 

 

Κατά το πρώτο στάδιο επιλέγεται ο βέλτιστος αριθµός κρυφών µονάδων, για ένα 
πλήρως συνδεδεµένο δίκτυο µε τη διαµόρφωση αναφοράς, στη βάση της ελαχι-
στοποίησης του κινδύνου πρόβλεψης. Η διαδικασία αρχίζει µε ένα πλήρως συν-
δεδεµένο δίκτυο µε 0 κρυφές µονάδες (γραµµικό µοντέλο), και έπειτα προστίθε-
νται επιπλέον κρυφές µονάδες, για όσο ο κίνδυνος πρόβλεψης εξακολουθεί να 
µειώνεται (Εικόνα 1). Ο αριθµός των κρυφών µονάδων που αντιστοιχεί στην ελά-
χιστη τιµή του κινδύνου πρόβλεψης είναι αυτός που επιλέγεται τελικά. 

Έπειτα, θα πρέπει να αφαιρεθούν οι πλεονάζουσες συνδέσεις εισόδου ώστε το 
µοντέλο να καταστεί τοπικά ταυτοποιηµένο

17
. Ονοµάζουµε έτσι ένα δίκτυο που δεν 

περιέχει πλεονάζουσες συνδέσεις και άρα αντιστοιχεί σε µία «µοναδική» λύση
18

 
και όχι σε ένα «πλάτωµα» ισοδύναµων λύσεων. Ο λόγος είναι ότι η κατανοµή των 
παραµέτρων των δικτύων που περιέχουν πλεονάζουσες συνδέσεις δεν είναι ασύ-
µπτωτα κανονική όπως απέδειξε ο White (1989b), αλλά ανήκει στην οικογένεια 
των κατανοµών «Mixed Gaussian» των µερικώς ταυτοποιηµένων µοντέλων

19
 

(Philips, 1989). Η επίπτωση αυτού του γεγονότος είναι ότι η χρήση της αλγεβρικής 
εκτίµησης του κινδύνου πρόβλεψης ή των κριτηρίων πληροφόρησης για την επι-
λογή µοντέλου δεν θα µας δώσει απαραίτητα το µοντέλο µε την καλύτερη ικανότη-
τα γενίκευσης. Οι πλεονάζουσες συνδέσεις εισόδου µπορούν να αποµακρυνθούν 
χρησιµοποιώντας κάποια από τις µεθοδολογίες κλαδέµατος, όπως για παράδειγ-
µα τον αλγόριθµο ICE (Zapranis & Haramis, 2001). Εναλλακτικά, οι συνδέσεις 
εισόδου µπορούν να αφαιρούνται µία προς µία έως φθάσουµε σε κάποια ελάχιστη 
τιµή του κινδύνου πρόβλεψης. Είναι προφανές ότι η δεύτερη προσέγγιση είναι 
σηµαντικά πιο χρονοβόρα.  

Οι τεχνικές επαναλαµβανόµενης δειγµατοληψίας δεν βασίζονται σε υποθέσεις 
κατανοµών και δεν επηρεάζονται από προβλήµατα ταυτοποίησης. Από την άλλη, 
είναι υπολογιστικά ακριβές µέθοδοι εάν υλοποιηθούν εξαντλητικά για κάθε πιθανό 

                                                     

17
 Locally identified. Ο όρος «τοπικά» (locally) υπονοεί την πιθανότητα η λύση να αντιστοιχεί σε ένα 

τοπικό ελάχιστο και όχι στο ολικό ελάχιστο. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ασύµπτωτη κατανοµή 

των παραµέτρων του δικτύου που δίνει ο White (1989b). 
18

 Στη πράξη καµία λύση δεν µπορεί να θεωρηθεί «µοναδική», καθώς εξαιτίας της συµµετρίας της αρχι-

τεκτονικής του δικτύου µπορούν δύο κρυφές µονάδες να ανταλλάξουν τη θέση τους, χωρίς να επηρεα-

στεί η απόκριση του δικτύου, ενώ θα υπάρξει αντιµετάθεση των στοιχείων του διανύσµατος των παρα-

µέτρων, µια νέα λύση δηλαδή. Από την άλλη, αυτή η αιτία πρόκλησης µη-ταυτοποίησης δεν είναι ανη-

συχητική καθώς δεν επηρεάζει την ασύµπτωτη κατανοµή των παραµέτρων που δίνει ο White (1989b). 
19

 Partially identified models. 
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συνδυασµό κρυφών µονάδων και συνδέσεων εισόδου. Σε προβλήµατα µε υψηλό 
αριθµό επεξηγηµατικών µεταβλητών, για να γίνει εφικτή η χρήση αυτών των τεχνι-
κών, χρησιµοποιούνται στατιστικές τεχνικές, όπως η ανάλυση κυρίων συνιστω-
σών καθώς και βηµατικές τεχνικές επιλογής µεταβλητών γραµµικής παλινδρόµη-
σης, για την µείωση του αρχικού αριθµού των επεξηγηµατικών µεταβλητών. Στη 
συνέχεια γίνεται πλήρης έρευνα πάνω στον (ελαττωµένο τώρα) χώρο των µη 
γραµµικών µοντέλων χρησιµοποιώντας τεχνικές επαναλαµβανόµενης δειγµατο-
ληψίας. 

Κατά το δεύτερο στάδιο α) γίνεται ο προσδιορισµός της καταλληλότητας της µετα-

βλητής εισόδου για το υπόδειγµα, β) η εκτίµηση της δειγµατικής διακύµανσης της 

µέτρησης καταλληλότητας και γ) ο έλεγχος της υπόθεσης ότι η µεταβλητή είναι α-

κατάλληλη. Για τον προσδιορισµό της καταλληλότητας της µεταβλητής εισόδου οι 

(Refenes, Zapranis, 1999; Zapranis & Refenes, 1999) εξέτασαν τη χρήση µιας σει-

ράς κριτηρίων ευαισθησίας
20

 και κριτηρίων ευαισθησίας καταλληλότητας µοντέ-

λου
21

. Η εκτίµησης της δειγµατικής διακύµανσης µπορεί να γίνει είτε χρησιµοποιώ-

ντας τεχνικές επαναλαµβανόµενης δειγµατοληψίας είτε µε τυχαία δειγµατοληψία 

από την ασύµπτωτη κατανοµή των παραµέτρων. Με δεδοµένη την δειγµατική δια-

κύµανση µπορούµε να αξιολογήσουµε την σηµαντικότητα των µετρήσεων καταλ-

ληλότητας.   

 
Η επιλογή των ερµηνευτικών µεταβλητών θα µπορούσε να φυσικά να στηριχθεί 
επάνω σε οποιαδήποτε από τις προσεγγίσεις που προαναφέραµε, δηλαδή α) κρι-
τήρια πληροφόρησης, β) εκτίµηση του κινδύνου πρόβλεψης αλγεβρικά ή µε µεθό-
δους επαναλαµβανόµενης δειγµατοληψίας γ) έλεγχος υποθέσεων. Οι Anders και  
Korn (1999) συνέκριναν την επίδοση όλων παραπάνω προσεγγίσεων σε τεχνητά 
δεδοµένα. Αναφέρουν, ότι ο έλεγχος µη γραµµικότητας TLG γενικά δίνει την στα-
θερότερη συµπεριφορά του επιλεγµένου δικτύου, ενώ ο έλεγχος του White την 
χειρότερη συµπεριφορά. Τα κριτήρια πληροφόρησης και η σταυροειδής επαλή-
θευση δίνουν πολύ ακριβή αποτελέσµατα για µερικά µοντέλα, ενώ τείνουν να υ-
περπροσαρµόζουν ή να υποπροσαρµόζουν σε άλλα. Οι (Refenes, Zapranis, 
1999; Zapranis & Refenes, 1999) αναφέρουν ότι το bootstrap τείνει να υπερεκτιµά 
την διακύµανση δείγµατος, ως αποτέλεσµα της ύπαρξης τοπικών ελαχίστων. 

Κατά το τρίτο στάδιο ελέγχεται εάν ευσταθούν οι αρχικές υποθέσεις σχετικά µε την 

πραγµατική υποκείµενη σχέση που δηµιούργησε τις διαθέσιµες παρατηρήσεις, 

χωρίς όµως η ικανοποίηση των ελέγχων καταλληλότητας του υποδείγµατος να α-

ποτελεί επαρκή συνθήκη για τον χαρακτηρισµό ενός υποδείγµατος ως βέλτιστου. 

Στις επόµενες ενότητες εστιαζόµαστε κυρίως στην εκτίµηση του κινδύνου πρόβλε-

ψης αλγεβρικά και µε µεθόδους επαναλαµβανόµενης δειγµατοληψίας, που όπως 

είδαµε µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τα δύο στάδια της διαδικασίας επιλο-

                                                     

20
 Sensitivity criteria. 

21
 Model-fitness sensitivity criteria. 
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γής νευρωνικού υποδείγµατος, καθώς και στους ελέγχους καταλληλότητας του υ-

ποδείγµατος. Για τα διάφορα κριτήρια ευαισθησίας και κριτήρια ευαισθησίας καταλ-

ληλότητας µοντέλου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά, ο αναγνώ-

στης µπορεί να ανατρέξει στους (Refenes, Zapranis, 1999; Zapranis & Refenes, 

1999). 

 

5.2 Ο Κίνδυνος Πρόβλεψης  

Ο κίνδυνος πρόβλεψης, του δικτύου ( )ˆ;
n

g
λ
x w , που θα συµβολίζουµε ως Pλ, εί-

ναι η αναµενόµενη απόδοσή του δικτύου σε µελλοντικά δεδοµένα και δίνεται από 

την παρακάτω έκφραση: 

 

 ( ) ( ) ( )
2

2ˆ;
n

P g p d
λ λ ε

ϕ σ= − +  ∫ x x w x x  (1) 

 

όπου 
2

ε
σ  είναι η διακύµανση των ασυσχέτιστων τυχαίων σφαλµάτων µε µηδενική 

µέση τιµή. Η προσέγγιση περιορισµένου δείγµατος (finite sample) του κινδύνου 

πρόβλεψης είναι: 

 

 ( )( )2
1

1
ˆ;

n

i i n

i

P E y g
n

λ λ

∗ ∗

=

 
≈ − 

 
∑ x w  (2) 

 

όπου ( ),
i i
y
∗ ∗

x  είναι νέες παρατηρήσεις που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για την κα-

τασκευή του µοντέλου ( )ˆ;
n

g
λ
x w . Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο κίνδυνος πρό-

βλεψης αποτελεί ουσιαστικά µία εκτίµηση της ικανότητας γενίκευσης του δικτύου. 

Οι εκτιµήσεις του κινδύνου πρόβλεψης διαφορετικών νευρωνικών µοντέλων µπο-

ρούν να χρησιµοποιηθούν για την επιλογή του βέλτιστου αριθµού κρυφών µονά-

δων λ στα πλαίσια µιας βηµατικής διαδικασίας που πραγµατοποιεί µια κατευθυνό-

µενη αναζήτηση, καθώς µια διεξοδική αναζήτηση δεν είναι εφικτή. Έστω λοιπόν µια 

αυξητική δοµηµένη ιεραρχία  ένθετων κλάσεων δικτύου 
1 2

... ...

k
S S S⊂ ⊂ ⊂ .  

Καθώς δεν απαιτείται πάνω από ένα κρυµµένο στρώµα ώστε το νευρωνικό δίκτυο 

να έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει οποιαδήποτε συνάρτηση, κάθε κλάση περιλαµ-

βάνει όλα τα πιθανά δίκτυα ενός στρώµατος µε την ίδια αρχιτεκτονική Αλ. Ο αριθ-

µός των κρυµµένων µονάδων λ χαρακτηρίζει µε τρόπο µοναδικό κάθε κλάση. Με 

την προϋπόθεση ότι για κάθε αρχιτεκτονική Αλ το δίκτυο θα πρέπει να εκπαιδευτεί 

µέχρι να συγκλίνει σε κάποια λύση, πραγµατοποιούµε µια περιορισµένη αναζήτηση 

στον συναρτησιακό χώρο που καλύπτει η αρχιτεκτονική του δικτύου. 
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Μειώθηκε ο κίνδυνος 

πρόβλεψης;

Pλ <  Pλ-1 ;

Πρόσθεσε µια επιπλέον κρυφή µονάδα 

στο δίκτυο

λ = λ + 1

Εκτίµησε τις παραµέτρους του αρχικού 

δικτύου και υπολόγισε τον κίνδυνο 

πρόβλεψης Pλ για λ = 0

Αρχή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τέλος

Αφαίρεσε την επιπλέον κρυφή µονάδα 

από στο δίκτυο

λ = λ - 1

 

Εικόνα 1:    Επιλογή αριθµού κρυφών µονάδων στη βάση της αρχής του ελάχιστου 

κινδύνου πρόβλεψης. 

 

Αυτό γίνεται επειδή από κάθε κλάση Sλ επιλέγουµε µόνο ένα µέλος µε διάνυσµα 

παραµέτρων που εκτιµάται από την σχέση: 

 

 { } ( )ˆ argmin ( ) : , ,p
n n

L p h A
λ

= ∈ ⊆ℜ =w w w W W  (3) 
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όπου Ln(w) είναι µια γενική συνάρτηση απώλειας
22

, που ελαχιστοποιείται κατά την 

διάρκεια της εκπαίδευσης του δικτύου, που ενδεχοµένως να περιλαµβάνει και ό-

ρους κανονικοποίησης
23

 όπως η αποσύνθεση βαρών
24

. Σ’ αυτή την περίπτωση η 

συνάρτηση που ελαχιστοποιείται έχει την µορφή: 

 

 ( ) ( )( )2
1 1

1
;

2

pn

n i i i

i i

L y g a w
n

λ

= =

= − +∑ ∑w x w  (4) 

 

όπου α > 0 είναι η παράµετρος κανονικοποίησης
25

. Στην ανάλυση που ακολουθεί η 

συνάρτηση απώλειας που χρησιµοποιεί η σχέση (3) ταυτίζεται µε την συνάρτηση 

του µέσου τετραγώνου σφάλµατος, που είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. ∆ηλα-

δή: 

 

 ( ) ( ) ( )( )2
1

1
;

2

n

n n i i

i

L E y g
n

λ

=

≡ = −∑w w x w  (5) 

 

Ξεκινώντας από λ = 0 και προσθέτοντας µία κρυφή µονάδα κάθε φορά, όπως στην 

περιγράφεται στην Εικόνα 1, επιλέγουµε τον αριθµό κρυφών µονάδων που ελαχι-

στοποιεί τον κίνδυνο πρόβλεψης Pλ. Στις επόµενες δύο ενότητες εξετάζουµε τις 

δύο βασικές προσεγγίσεις εκτίµησης του κινδύνου πρόβλεψης: α) την αλγεβρική 

εκτίµηση και β) την εκτίµηση µε µεθόδους επαναλαµβανόµενης δειγµατοληψίας. 

 

5.3 Αλγεβρική Εκτίµηση του Κινδύνου Πρόβλεψης 

Εάν γνωρίζουµε τη κατανοµή πυκνότητας πιθανότητας των παραµέτρων του δι-

κτύου (των συνδέσεών του) είναι δυνατόν να υπολογίσουµε µία αλγεβρική εκτίµη-

ση του κινδύνου πρόβλεψης. Την κατανοµή αυτή την εξήγαγε ο White (1989b). Ο 

White απέδειξε ότι, εάν υπάρχει ένα µοναδικό διάνυσµα παραµέτρων w0, το οποίο 

οδηγεί στη βέλτιστη προσέγγιση της συνάρτησης φ(x) από ένα συγκεκριµένο νευ-

ρωνικό µοντέλο ( );g
λ
x w , τότε το διάνυσµα ˆ

n
w  που εκτιµάται ελαχιστοποιώντας 

την (5) αποτελεί ένα συνεπή εκτιµητή του διανύσµατος w0. Επιπλέον, το διάνυσµα 
ˆ

n
w  ακολουθεί ασύµπτωτα την κανονική κατανοµή µε µέση τιµή το διάνυσµα w0 και 

µητρώο διακύµανσης (1/n)C, ή διαφορετικά διατυπωµένο: 

                                                     

22
 Loss function. 

23
 Απόδοση στα ελληνικά του όρου regularization. 

24
 Απόδοση στα ελληνικά του όρου weight decay. 

25
 Regularization parameter. 
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 ( ) ( )0
ˆ 0,

n
n N−w w C�  (6) 

 

όπου 

 

 
1 1− −

=C A BA  (7) 

 

 ( )2

0
E L = ∇ A w  (8) 

 

 ( ) ( )0 0

T

E L L = ∇ ∇
 

B w w  (9) 

 

Τα σύµβολα ∇  και ∇
2
 στις παραπάνω σχέσεις δηλώνουν αντίστοιχα το βαθµωτό 

ανάδελτα (p ×  1) και τον εσσιανό συντελεστή (p ×  p) σε σχέση µε το w0 (όπου p 

είναι ο αριθµός των παραµέτρων του δικτύου). Αναλυτικές εκφράσεις για τις παρα-

γώγους των απαιτούνται από τις σχέσεις (8) και (9) δίνονται από τους (Zapranis & 

Refenes, 1999). 

Η πιο συνηθισµένη προσέγγιση για την αλγεβρική εκτίµηση του κινδύνου πρόβλε-

ψης συνίσταται στον υπολογισµό των δύο πρώτων όρων της επέκτασης κατά Tay-

lor της εµπειρικής συνάρτησης σφάλµατος ˆ( )
n

L w , γύρω από το διάνυσµα w0 και 

στη συνέχεια στον υπολογισµό της προσδοκώµενης τιµής της. Μετά από µερικούς 

αριθµητικούς µετασχηµατισµούς (Murata et al, 1994; Zapranis & Refenes, 1999) 

εξάγεται η παρακάτω σχέση της αναλυτικής εκτίµησης για τον κίνδυνο πρόβλεψης: 

 

 ( ) ( )
1

ˆ ˆ
n n n

tr
E L E L

n

−

≈ +      
A B

w w  (10) 

 

Το ίχνος trA
-1
B αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ του κινδύνου πρόβλεψης και του 

προσδοκώµενου σφάλµατος εκπαίδευσης. Όταν το trA
-1
B είναι αρκετά µεγάλο σε 

σχέση µε το προσδοκώµενο σφάλµα εκπαίδευσης, τότε έχουµε υπερπροσαρµογή 

στα δεδοµένα. Στην περίπτωση αυτή ο αριθµός των παραµέτρων του δικτύου είναι 

µεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται, δεδοµένων των διαθέσιµων παρατηρήσε-

ων. Η σχέση (10) συµπυκνώνει την ουσία της επιλογής υποδείγµατος βασισµένη 

στον κίνδυνο πρόβλεψης. Τα πολύπλοκα υποδείγµατα είναι σχετικά αµερόληπτα 

(δηλαδή το σφάλµα εκπαίδευσης είναι χαµηλό), αλλά υποφέρουν από υψηλή µε-

ταβλητότητα (ο όρος trA
-1
B είναι µεγάλος). Ο κίνδυνος πρόβλεψης ως το άθροισµα 
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αυτών των δύο ποσοτήτων προσπαθεί να πετύχει µια ισορροπία µεταξύ αυτών 

των δύο αντίθετων δυνάµεων. 

Στην πράξη, το trA
-1
B είναι άγνωστο. Τα µητρώα Α και Β θα πρέπει να αντικατα-

σταθούν µε τους ασθενώς συνεπείς εκτιµητές τους ˆ
n

A και ˆ
n

B , που υπολογίζονται 

για τα δεδοµένα ( ){ }
1

,

n

n i i i
D x y

=

=  και τον εκτιµητή ελάχιστης ασυνέπειας ˆ
n

w . Το 

επακόλουθο της αντικατάστασης των Α και Β µε τους εκτιµητές τους ˆ
n

A  και ˆ
n

B , 

είναι ότι χρειάζεται µεγάλος αριθµός δεδοµένων για να επιτευχθεί µια καλή προ-

σέγγιση του trA
-1
B. Η προσδοκία  ( )[ ]ˆ

n
E L w  είναι επίσης άγνωστη και στην πρά-

ξη αντικαθίσταται από το σφάλµα εκπαίδευσης ( )ˆ
nn

L w . Έτσι, η εκτίµησή µας για 

τον κινδύνου πρόβλεψης και την συσχετιζόµενη διακύµανση γίνεται  

 

 ( ) ( )
1ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ n n
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όπου τα µητρώα ˆ
n

A  και ˆ
n

B , δίνονται από τις σχέσεις (13) και (14). 
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Η σχέση (11) αποτελεί την βάση για την αλγεβρική εκτίµηση του κινδύνου πρόβλε-

ψης. Για µια παραπλήσια σχέση δες επίσης το GPE του Moody (1992). Η χρήση 

της σχέσης (11) προϋποθέτει ότι το διάνυσµα ˆ
n

w  αποτελεί µοναδική λύση. ∆εν 

αντιστοιχεί απαραίτητα σε ολικό ελάχιστο, αλλά είναι απαραίτητο να µην περιλαµ-

βάνει πλεονάζουσες συνδέσεις. Μπορούµε να διακρίνουµε λοιπόν δύο στάδια κατά 

τον προσδιορισµό της τοπολογίας του δικτύου στη βάση της αλγεβρικής εκτίµησης 

του κινδύνου πρόβλεψης από τη σχέση (11): i) προσδιορισµός του αριθµού των 

κρυφών µονάδων λ και ii) αφαίρεση των άσχετων συνδέσεων του δικτύου. 


