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Περίληψη

Τα νευρωνικά λογικά δίκτυα είναι µία κατηγορία τεχνητών νευρωνικών δικτύων τα οποία έχουν τη
δυνατότητα να απεικονίζουν την ανθρώπινη λογική. Από τον ορισµό τους, είναι δυνατή η δηµιουργία
νευρωνικών λογικών δικτύων µε αντίστοιχες διαδικασίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία
συστηµάτων λογικών κανόνων µε µεθόδους τεχνητής νοηµοσύνης. Ως εργαλείο της τεχνητής
νοηµοσύνης, τα νευρωνικά λογικά δίκτυα, διατηρούν χρήσιµες και επιθυµητές ιδιότητες όπως η
δυνατότητα ερµηνείας της διαδικασίας εξαγωγής απόφασης, η απλότητα στην απεικόνιση και η
ικανότητα µετατροπής τους σε σύνολο έµπειρων κανόνων.
Παράλληλα, η υπολογιστική νοηµοσύνη, ένας χώρος που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1990,
στοχεύει στην εκµετάλλευση της πληροφορίας που περιέχεται σε δεδοµένα, µειώνοντας ουσιαστικά τη
συµµετοχή της ανθρώπινης ευφυΐας στη φάση δηµιουργίας των νοηµόνων συστηµάτων. Μεταξύ των
µεθόδων της υπολογιστικής νοηµοσύνης, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούν ένα αριθµό
διαδικασιών για εκπαίδευση και λήψη απόφασης χωρίς τη διαµεσολάβηση των ειδικών. Συνακόλουθα,
και τα νευρωνικά λογικά δίκτυα έχουν κληρονοµήσει αντίστοιχες διαδικασίες ώστε να σταθεί δυνατή η
λήψη αποφάσεων σε περιβάλλοντα όπου η συµµετοχή της ανθρώπινης ευφυΐας δεν είναι δυνατή ή δεν
είναι επιθυµητή για λόγους στρατηγικής. Ωστόσο, οι υπάρχουσες αυτές µέθοδοι υπόκεινται σε
σοβαρούς περιορισµούς ως προς την ικανότητα εύρεσης βέλτιστων λύσεων και αφαιρούν τη
σηµαντικότερη ιδιότητα των νευρωνικών λογικών δικτύων που συνίσταται στην ερµηνεία τους και τη
µετατρεψιµότητά τους σε σύνολο έµπειρων κανόνων.
Η δηµιουργία εξελικτικών νευρωνικών λογικών δικτύων που προτείνεται στη διατριβή αυτή, στοχεύει
στην υπέρβαση των αδυναµιών αυτών, παρέχοντας ως µεθοδολογία τη δηµιουργία νευρωνικών
λογικών δικτύων µε υψηλές αποδόσεις, τα οποία µπορούν να ερµηνευτούν αποτελεσµατικά και να
µετατραπούν σε συστήµατα λογικών κανόνων. Υλοποιείται µε αυτό τον τρόπο σύνδεση της
υπολογιστικής νοηµοσύνης ως εργαλείο παραγωγής νοήµονος συστήµατος –του νευρωνικού λογικού
δικτύου– µε την τεχνητή νοηµοσύνη ως παράγωγο νοήµον σύστηµα –το έµπειρο σύστηµα που
αντιστοιχεί στο νευρωνικό λογικό δίκτυο– για τη λήψη αποφάσεων µε τρόπο γενικό και µη
περιοριστικό.
Προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος υιοθετείται έµµεση κωδικοποίηση των νευρωνικών
λογικών δικτύων σε δέντρα Γενετικού Προγραµµατισµού που επιτρέπει την έκφραση αυθαίρετου
µεγέθους και δοµής νευρωνικών λογικών δικτύων. Για την αποτελεσµατική και αποδοτική εύρεση
λύσεως, ο Γενετικός Προγραµµατισµός καθοδηγείται από γραµµατική. Στην τεκµηρίωση της
αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου συστήµατος συµβάλει η ανάπτυξή του σε λογισµικό και η
εφαρµογή του σε ένα αριθµό προβληµάτων διάγνωσης και ταξινόµησης, καθώς και η ανάλυση ενός
προβλήµατος λήψης αποφάσεων από το χώρο της ∆ιοίκησης / Χρηµατοοικονοµικής, συγκεκριµένα της
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικά ιδρύµατα.

