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Streszczenie. W niniejszej pracy przedstawiono budowę oraz zastosowania sieci neu-
ronowych do prognozowania zachowań zjawisk ekonomicznych w dynamicznie zmienia-
jącym się otoczeniu rynkowym.

1. Wprowadzenie

Ceny akcji na giełdzie, ceny obligacji, metali szlachetnych, kursy walut, inflacja, sto-
pa bezrobocia czy wielkość PKB to tylko niektóre wskaźniki, które mają duże znaczenie
w prowadzeniu wielu przedsięwzięć ekonomicznych. W zależności od przyszłych, niezna-
nych cen bądź tendencji firma może osiągnąć wielkie zyski, działać w sposób przeciętny
bądź stanąć na krawędzi bankructwa [7]. Istotnym warunkiem rozwoju rynku i wypraco-
wania zysku przez firmy jest umiejętność przewidywania kierunków i zmian ilościowych
zarówno samego rynku, jak i jego otoczenia, a także umiejętność podejmowania na tej
podstawie prawidłowych decyzji gospodarczych i inwestycyjnych.

Istnienie i zysk firmy zależy od zjawisk, zmian i procesów zachodzących w jej otocze-
niu. Procesy i zjawiska opisywane są przy pomocy coraz większej ilości danych i infor-
macji w związku z czym rośnie złożoność reguł determinujących podejmowanie decy-
zji uwarunkowanych ekonomicznie [2]. Ponadto, w szybko zmieniających się warunkach
działania wielu przedsiębiorstw (wzrost liczby przedsiębiorców, coraz krótszy cykl życia
produktu, czasowa moda) i związanych z nimi systemów informatycznych przetwarza-
jących wpływające informacje w krótkim czasie, pojawia się konieczność dostosowa-
nia istniejących algorytmów do nowych warunków. Sytuacja ta wymaga zastosowania
zawansowanej technologii informatycznej umożliwiającej automatyzację procesu prze-
twarzania danych i informacji dla potrzeb skutecznego prognozowania i podejmowania
decyzji.

Treść artykułu była prezentowana w czasie VII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
30 - 31 maja 2008 r.)
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Przyjmując za L. Heracleous hierarchię pojęć [3]:

Rysunek 1

Można stwierdzić, że na obecnym etapie rozwoju technologii informatycznych kompu-
tery doskonale radzą sobie z danymi i informacjami. Wyzwaniem jest wciąż opanowanie
metod pozwalających na zautomatyzowane generowanie i pozyskiwanie wiedzy z posia-
danych zasobów danych i informacji. Przejście w hierarchii pojęć z poziomu informacji do
poziomu wiedzy wymaga zachowań inteligentnych. To właśnie inteligentne zestawienie
danych i informacji pozwala na stworzenie wzorców i reguł odzwierciedlających wiedzę
i sukces.

Rozwój techniki komputerowej, a przede wszystkim systemów przetwarzania danych,
umożliwił implementację skomplikowanych metod matematycznych, wśród których du-
żą rolę odgrywają sprawdzone już na rynkach rozwiniętych modele sieci neuronowych,
należące do grupy metod sztucznej inteligencji. Zaprezentujmy za R. Tadeusiewiczem
wartość rynku sieci neuronowych w mln dolarów w latach 1987 - 2006 [7, s. 11].

Rysunek 2

Z wykresu wynika, że w ostatnich latach gwałtownie wzrosła sprzedaż sieci neurono-
wych i ich wykorzystanie w różnorodnych dziedzinach nauki. Sztuczne sieci neuronowe
(Neural Networks) obejmują swoim zakresem informatykę, cybernetykę, biologię, medy-
cynę, matematykę i fizykę [7].

2. Sztuczne sieci neuronowe (Neural Networks)

Sztuczna sieć neuronowa (SSN) jest systemem wzajemnie połączonych prostych ele-
mentów przetwarzających informacje, zwanych neuronami (rysunek 3). Dla każdego
z nich przetwarzana jest skończona liczba sygnałów wejściowych xi, i = 1, ..., n, na jedno
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wyjście y. Na podstawie danych wprowadzonych na wejściu sieci oblicza się całkowite
pobudzenie neuronu e, najczęściej jako kombinację liniową wejść, często uzupełnianą
wyrazem wolnym (bias), co można zapisać w postaci:

e = w0 +
n∑

i=1

wixi = w0 + wT x,

gdzie:
x = [xi] jest wektorem [n× 1] sygnałów wejściowych;
w = [wi] jest wektorem [n× 1] wag, które z jednej strony wyrażają stopień ważności

informacji przekazywanej i-tym wejściem, a z drugiej stanowią swego rodzaju pamięć
neuronu, zapamiętują bowiem związki - relacje zachodzące między sygnałami wejścio-
wymi i sygnałami wyjściowymi.

Rysunek 3. Geometryczna reprezentacja sztucznego neuronu [9, s. 3]

Sygnał wyjściowy neuronu y zależy od jego całkowitego pobudzenia, co można zapisać
jako:

y = ϕ(e),

gdzie ϕ jest tzw. funkcją aktywacji neuronu, a jej postać określa typ neuronu i obszar
jego zastosowań [8].

Sieci neuronowej nadaje się zwykle pewną strukturę. Jej jednostki grupowane są
w większe zespoły, zwane warstwami. Warstwy znajdujące się między warstwą wej-
ściową, a wyjściową nazywane są warstwami ukrytymi. Warstwy ukryte wypracowują
pewne dane pośrednie, będące podstawą do procesu wyznaczania ostatecznego rozwią-
zania (rysunek 4). Współczynniki wagowe są przydzielone albo wyznaczone w procesie
treningowym, zmierzającym do nauczenia SSN identyfikowania wzorców albo odwzoro-
wania przekształceń [10].
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Rysunek 4. Struktura przykładowej sieci neuronowej [9, s. 10], [5, s. 173]

Uczenie sieci polega na wyznaczeniu wartości wag na podstawie zestawów danych wej-
ściowych zaistniałych w przeszłości i wyjściowych w taki sposób, aby zminimalizować
przyjęty wskaźnik jakości działania sieci. Na podstawie zbioru przypadków (cech wpro-
wadzanych danych korzystnych i niekorzystnych dla badanego zjawiska) SSN buduje
regułę, która jest najbardziej prawdopodobna dla tego zjawiska. Reguła ta to nic innego
jak parametry nieliniowej funkcji o wielu wejściach, która jak najlepiej określa zależność
między wejściem a wyjściem. Proces uczenia przebiega w następujących etapach:

- przesłanie informacji od warstwy wejściowej do warstwy wyjściowej przez war-
stwy ukryte;

- obliczenie błędów dla neuronów warstwy wyjściowej (poprzez porównanie war-
tości obliczonych przez sieć i wartości zakładanych na wyjściach);

- modyfikacja neuronów warstwy wyjściowej;
- przesłanie informacji o błędzie do neuronów warstwy poprzedniej (ukrytej) -

obliczona dla neuronów wyjściowych informacja o błędzie przesyłana jest przez
te same połączenia co informacja służąca do obliczenia wartości wyjściowych -
odwrotny jest tylko kierunek przesyłania; informacja o błędzie jest przemnażana
przez współczynniki wagowe;

- uczenie neuronów warstw ukrytych.

Uczenie się ma charakter wieloetapowy i ma doprowadzić do minimalizacji błędu sieci
będącego zagregowaną miarą różnic pomiędzy rzeczywistymi wartościami wyjściowymi
i wartościami obliczonymi za pomocą sieci. Najczęściej stosowaną formułą służącą do
obliczania błędu jest suma kwadratów różnic pomiędzy wspomnianymi wartościami,
czyli:

E =
N∑

i=1

(di − yi)2,

gdzie: di jest rzeczywistą wartością wyjściową, yi jest odpowiadającą jej wartością wy-
znaczoną przez sieć, zaś N jest liczebnością zbioru uczącego.



ZAGADNIENIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH ... 65

Sygnał błędu wykorzystywany jest przez neuron do korygowania swoich współczyn-
ników wagowych. Osiągnięcie celu uczenia prowadzone jest poprzez modyfikację war-
tości parametrów (wag) sieci. Sygnały wyjściowe, w odpowiedzi na sygnały wejściowe,
określają rozwiązanie zadań stawianych sieci. Realizowane kroki wyznaczające kolejne
przybliżenia optymalnych wartości parametrów nazywane są epokami uczenia. Epoka
obejmuje jednorazową prezentację wszystkich przypadków uczących i przeprowadzoną
na tej podstawie modyfikację parametrów sieci (wag). Ważnym elementem procesu bu-
dowy modelu neuronowego jest podział danych na: zbiór uczący, w którym występuje
modyfikacja wag, zbiór walidacyjny na bieżąco monitorujący proces uczenia oraz zbiór
testowy, który ocenia sieci po zakończeniu uczenia.

Układ błędów w prawidłowo określonej strukturze sieci jest podany na rysunku 5.
Wykres odwzorowuje prawidłowe działanie sieci - zgodność zbioru uczącego i walidacyj-
nego.

Rysunek 5. Wykres odwzorowujący prawidłowe działanie sieci - zgod-
ność zbioru uczącego i walidacyjnego

Rysunek 6. Wykres zbytnio rozbudowanej sieci neuronowej
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W trakcie uczenia sieci neuronowej nie jesteśmy w stanie kontrolować procesu uczenia
przebiegającego w warstwach ukrytych. Czasami może się zdarzyć, że sieć dopasuje się
zbyt dobrze do znanych sobie przypadków. Wtedy może wystąpić problem przeuczenia
sieci. Sieć zaczyna oszukiwać. Problem przeuczenia sieci pojawia się, gdy na wejściu
sieć otrzymuje zbyt dużo neuronów. Na wykresie (rysunek 6) widać dużą rozbieżność
między zaprezentowanymi wynikami zbioru uczącego i walidacyjnego (monitorującego
proces uczenia).

Jeżeli jednak na wstępie sieci damy zbyt niską liczbę neuronów, to jakość działania
tej sieci będzie mało dokładna. Na wykresie nie zaobserwujemy gwałtownego spadku
występującego na początku procesu uczenia (rysunek 7).

Rysunek 7. Zbyt uboga struktura sieci. Krzywe błędu nie dążą asymp-
totycznie do zera

Struktura sieci wykorzystanej do rozwiązania rozważanego problemu, tzn. liczba neu-
ronów wejściowych i wyjściowych, liczba warstw ukrytych i liczba neuronów w każdej
warstwie, musi odzwierciedlać własności problemu. Strukturę sieci do określonego za-
stosowania wyznacza się metodą prób i błędów lub przy wykorzystaniu odpowiednich
algorytmów, np. algorytmów genetycznych [6].

3. Przykłady zastosowania sztucznych sieci neuronowych w ekonomii

Sztuczne sieci neuronowe wykorzystuje się często przy prognozowaniu zachowania
zjawiska ekonomicznego, gdy model tego zjawiska nie jest znany. Wykorzystuje się je
również do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych. Sieci neuronowe dosko-
nale nadają się do zastosowania w analizie oceny ryzyka kredytowego, analizie decyzji
leasingowych, podziału rynku na segmenty, wyboru najlepszej strategii inwestycyjnej,
znalezienia optymalnej drogi w procesach logistycznych, analizy bezpieczeństwa trans-
akcji z użyciem kart kredytowych czy wykrywania nadużyć giełdowych (w drugim przy-
padku sieć uczy się po prostu zachowania rynku, które można uznać za naturalne i stara
się wychwytywać takie przypadki, które nie przystają do tego naturalnego zachowa-
nia, alarmując osobę nadzorującą transakcje - chodzi tu o wykrywanie oszustw typu
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insider trading, czyli wykorzystanie wiadomości poufnych przed ich publicznym ogło-
szeniem). Podobnie jest w przypadku wykorzystania kart kredytowych. Jeżeli występuje
odstępstwo od klasycznego zachowania użytkownika karty i jest ono zbyt wielkie, ist-
nieje podejrzenie, że karta jest wykorzystywana przez osobę nieuprawnioną (złodzieja).
W praktyce może się to wiązać z koniecznością podania dodatkowego kodu autoryza-
cyjnego. Z jednej strony jest to utrudnienie, lecz zapewnia podniesienie bezpieczeństwa
naszych pieniędzy.

Technologia eksploracji danych i data mining wspomagać może procesy analizy proble-
mów i podejmowania decyzji w rozmaitych sferach biznesu. Eksploracja danych według
Klukowskiego i Kuby ułatwia: klasyfikację danych, badanie zależności między różny-
mi zjawiskami, częściowe prognozowanie ruchów cen bądź optymalizację procesów go-
spodarczych w stopniu nigdy wcześniej nieosiągalnym, zarządzanie ryzykiem, kontrolę
jakości, ocenę konkurentów i ich strategii.

Sztuczne sieci neuronowe umożliwiają także analizę i predykcję szeregów czasowych,
analizę przepływów pieniężnych (Giełda Papierów Wartościowych, fundusze inwesty-
cyjne) i tendencji rynkowych. Daje to możliwość oceny ryzyka podejmowania decyzji
w różnych horyzontach czasowych, pozwalając jednocześnie na obniżenie kosztów bądź
zapewnienie sobie stałych ponadprzeciętnych zysków. Coraz częściej sztuczne sieci neu-
ronowe znajdują zastosowanie w eksploracji danych w marketingu w ramach systemu
CRM (Customer Relationship Management - budowania pozytywnych relacji z klientem)
[4].

4. Case study

Po wstępie dotyczącym budowy i uczenia sieci neuronowych można przystąpić do po-
kazania możliwości zastosowania przedstawionego narzędzia na Giełdzie Papierów War-
tościowych do generowania sygnałów kupna/sprzedaży.

W artykule zostanie zaprezentowany model perceptronu wielowarstwowego (jednokie-
runkowej sieci wielowarstwowej - multilayer perceptron, feedforward network, sieć MLP),
którego zadaniem jest prognozowanie krótkoterminowego trendu na giełdzie. Do two-
rzenia modelu wytypowane zostały następujące dane: rzeczywista wartość zamknięcia
kursu, wartość prognozowana, rzeczywista wartość otwarcia kursu, zysk lub strata, za-
kumulowany zysk/strata. Przykładowy wektor wejściowy dla powyższego zagadnienia
jest podany na rysunku 8. Dane pochodzą z okresu od 15-09-2005 do 24-11-2005. Dane
zostały podzielone na zbiory: uczący (u), testowy (t) i walidacyjny (w). Odpowiednie
kolumny przedstawiają następujące wartości:
var1 - zbiór treningowy u, walidacyjny w, testowy t,
var2 - wartość rzeczywista na zamknięciu giełdy,
var3 - wartość prognozowana w oparciu o algorytmy ekonometryczne,
var4 - wartość rzeczywista na otwarciu giełdy,
var5 - zysk lub strata,
var6 - zakumulowany zysk w przeciągu 52 sesji,
var7 - decyzja (kupić, sprzedać, czekać na lepszą okazję).

Grupa danych wejściowych została poddana procesowi uczenia. Celem uczenia była
minimalizacja wartości błędu modelu neuronowego przeprowadzona przez modyfikację
wartości parametrów (wag) sieci. Przebieg procesu uczenia był obserwowany za pomocą
wykresu błędów (dla zbioru uczącego i walidacyjnego). Na rysunku 9 widzimy krzywe
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treningowe SSN oraz wygenerowaną sieć MLP (Multi Layer Perceptron), które zacho-
wują trend zbieżności.

Rysunek 8. Przykładowy wektor wejściowy dla powyższego problemu.
Zrzut okna Statistica Neural Networks

Rysunek 9. Krzywe błędu sieci neuronowej dla powyższego wektora wej-
ściowego oraz generowana sieć neuronowa MLP. Zrzut okna Statistica
Neural Networks

Statystykę regresji oraz inne charakterystyki zagadnienia pomijamy na obecnym eta-
pie analizy. Będą one szczegółowo omówione w [11], nad którym obecnie trwają prace
badawcze.

Z wykresu (rysunek 9) wynika, że sieć działa prawidłowo - wartości zbioru uczącego
i walidacyjnego pokrywają się.

Do oceny modelu służą także statystyki opisowe, które pozwalają na wyznaczenie
i umieszczenie w skoroszycie wynikowym podstawowych miar określających jakość sieci.
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W przypadku tego modelu wyznaczane są:
- średnia (Data Mean) - wartość średnia wyznaczona na podstawie rzeczywistych

wartości zmiennej objaśnianej;
- odchylenie standardowe (Data S.D.) - wyznaczone na podstawie rzeczywistych

wartości zmiennej objaśnianej;
- średni błąd (Error Mean) - przeciętna wartość błędu liczona jako różnica między

rzeczywistą i obliczoną wartością zmiennej objaśnianej;
- odchylenie błędu (Error S.D.) - odchylenie standardowe błędów;
- średni błąd bezwzględny (Abs E. Mean) - wartość średnia z modułów błędów

liczonych jako różnica pomiędzy rzeczywistą i obliczoną wartością zmiennej ob-
jaśnianej;

- iloraz odchylenia standardowego błędów i odchylenia standardowego wartości
zmiennej objaśnianej (odchylenie błędu/odchylenie standardowe) (S.D. Ratio);

- korelacja (Correlation) - współczynnik korelacji Pearsona liczony pomiędzy rze-
czywistymi i obliczonymi przez model wartościami zmiennej objaśnianej.

Tabela 1: Statystyki klasyfikacji dla zbioru uczącego, wa-
lidacyjnego i testowego

Regression(2)(SNN−dane wejsc)
Var 7.2

Data Mean 2,49038
Data S.D. 13,80130
Error Mean 0,53889
Error S.D. 3,92117
Abs E. Mean 1,99178
S.D. Ratio 0,28412
Correlation 0,96052

Oceniając model sieci szczególną uwagę należy zwrócić na dwa spośród omówionych
czynników:

- iloraz odchyleń - miernik ten przyjmuje zawsze wartości nieujemne; mniejsza jego
wartość świadczy o lepszej jakości modelu; dla bardzo dobrego modelu miernik
ten osiąga wartość z przedziału od 0 do 0,1. Jeśli wartość tego miernika jest
większa od jedności, to korzystanie ze skonstruowanego modelu jest nieuzasad-
nione, gdyż dokładniejszym oszacowaniem wartości zmiennej objaśnianej jest jej
średnia arytmetyczna wyznaczona na podstawie zbioru uczącego;

- korelacja - miernik ten przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1. Wyższa wartość
miernika świadczy o lepszej jakości modelu.

Prawidłowa ocena modelu wymaga wyznaczenia i przeanalizowania wymienionych
statystyk niezależnie dla zbioru uczącego, walidacyjnego i testowego.

5. Podsumowanie

Sztuczne sieci neuronowe są bardzo wszechstronnym narzędziem wykorzystywanym
w analizowaniu zjawisk ekonomicznych. Ich zastosowanie pozwala na [5]:

- kompleksowe rozwiązanie zagadnień optymalizacyjnych;
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- uzyskanie jawnej postaci rozwiązań problemów ilościowych i jakościowych w wa-
runkach zmian sytuacji na rynku;

- szybkie, efektywne zrealizowanie wielu wariantów obliczeń przy różnych założe-
niach.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie modele ekonomiczne czy biznesowe mogą być
skutecznie analizowane z użyciem sztucznych sieci neuronowych. Procesy bez sprzężenia
zwrotnego (przyszłościowe) dają się łatwo modelować, lecz skuteczność przepowiedni
może być bardzo niska - np. prognozowanie cen akcji bądź towarów na giełdzie. Gdyby
jakiś program poprawnie prognozował ceny, wtedy wszyscy użytkownicy staraliby się
wyprzedzić znaną przyszłość. Gdyby wiedzieli, że rozpocznie się wzrost cen racjonalni
inwestorzy dokonywaliby zakupów wcześniej, aby uczestniczyć w tym wzroście. Duży
popyt spowoduje wzrost cen wcześniej, niż wynikało to z prognozy i będzie skutkował
niespełnieniem się prognozy.
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APPLICATIONS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
FOR DYNAMICAL BEHAVIOR OF NON-STANDARD MARKET PROCESSES

WACŁAW FRYDRYCHOWICZ, KATARZYNA SZYMAŃSKA

Abstract. The submitted issue concerns to Neural Networks. It is powerful tools for decision making
in a risky and uncertain environment. The article presents methodology and applications of neural
networks for economic behavior prediction within dynamic market processes.


