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1 Вовед  
1.1 Предмет на истражување 

Технологијата на блоковски вериги (blockchain) е воведена во 2008 година со 

објавување на трудот на Сатоши Накамото - „Биткоин: електронски готовински систем 

со рамноправен пристап (peer-to-peer)“ [1]. Технологијата на блоковски вериги првпат е 

употребена кај криптовалутата биткоин. Првите трансакции со биткоини се случиле во 

јануари 2009 година. Освен нивната употреба во економскиот домен, биткоинот и 

технологијата  на  блоковски вериги, решаваат важни проблеми во информатиката и 

компјутерската техника што со години претставувал пречка, за изградба на 

функционален дигитален монетарен систем. Со оваа технологија решен е проблемот на 

двојно искористување, т.е. елиминиран е ризикот криптовалутата да може да се користи 

два или повеќе пати. Развивачите на виртуелна валута мора да ги спречат корисниците 

да можат да ги трошат своите средства повеќе од еднаш. Интересот на претпријатијата, 

индустријата и владите ширум светот за технологијата на блоковски вериги е голем, 

бидејќи примената на оваа технологија е многу поголема од доменот на криптовалутите. 

Предметот на истражување на оваа дисертација е дефиниран како истражување, 

примена и подобрување на финансиското работење со користење на технологијата на 

блоковски вериги со интеграција на алгоритмите за машинско учење. Подетално е 

истражена градбата и начинот на функционирање на технологијата на блоковски вериги. 

Истражувани се новите решенија во области каде се користат големи податоци што 

можат да бидат креирани со примена на технологијата на блоковски вериги: 

здравството, медицината, децентрализираната заштита на личните податоци, 

дигиталната сопственост, Интернетот на нештата, дигиталниот идентитет, 

финансиските услуги и инфраструктурата, е-трговијата, образовниот систем, 

споделувањето знаење, осигурувањето, прехранбената индустрија, сметководството, 

ревизијата и електронското гласање. Посебно е истражен алгоритамот случајни шуми 

кој е имплементиран во модел создаден во програмскиот јазик R, за предикција на 

променливоста на вредноста на биткоинот.  

1.2 Организација на докторската дисертација 

Оваа докторска дисертација е структурирана од 7 поглавја, во кои се опфатени 

описот, карактеристиките и примената на технологијата на блоковски вериги. Понатаму, 

се објаснети алгоритмите за машинско учење, метриките за евалуација, како и 

имплементацијата на алгоритмите за машинско учење и нивната анализа во насока на 

подобрување на перформансите при предвидување на променливоста на биткоинот. 

Во првото поглавје е даден воведот, додека во второто поглавје е опишан предметот 

на истражување на оваа дисертација, технологијата на блоковски вериги како основа на 

криптовалутата биткоин. Опишани се карактеристиките на технологијата на блоковски 

вериги, и можноста да се избегнат медијаторите (посредниците). Подетално е опишана 

примената на технологијата на блоковски вериги во различни области. 
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Во третото поглавје, акцентот е ставен на алгоритмите за машинско учење и нивната 

примена. Постои модел во кој се дефинирани одредени параметри, а учењето се 

извршува за оптимизација на параметрите на моделот преку користење на тренирачко 

множество или пак минато искуство. Моделот само тогаш може да биде предвидлив 

односно да дава претпоставки за иднина, или да стане дескриптивен, односно да 

стекнува знаење од податоците. 

Во четвртото поглавје е наведена имплементацијата на ансамбл-алгоритамот 

случајни шуми во насока на подобрување на перформансите при предвидување на 

променливоста на биткоинот во програмскиот јазик R. Во ова поглавје опишани се и 

метриките за евалуација на моделот. 

Во петтото поглавје прикажани се резултатите што се добиени со примена на моделот 

што е креиран во програмскиот јазик R со примена на технологијата на блоковски вериги 

во комбинација со машинско учење.  

Во наредното поглавје анализирани се добиените резултати при користење на 

моделот во ситуации со користење на различен број на дрва, различна поделба на 

множествата за тренирање и тестирање и избор на различен број на хоризонти при 

предвидувањето на променливоста на биткоинот. Резултатите коишто произлегуваат од 

истражувањата спроведени во оваа докторска дисертација директно можат да влијаат 

врз секојдневната примена при предикцијата на променливоста на вредноста на 

биткоинот, а на тој начин би влијаеле на подобрување на финасиските сервиси. 

Заклучокот и насоките за идна работа се опишaни во седмото поглавје. 

Авторезимето ги сумира придонесите на докторскиот труд. Ја има истата структура 

како  докторската дисертација и се состои од истите седум поглавја во скратена форма, 

ставајќи акцент на методологијата на истражување, постигнатите резултати и нивната 

валидација. 

2 Tехнологија на блоковски вериги 

„Block-chain“ е збор - кованица составен од зборовите „блок“ и „синџир или верига". 

Blockchain е дистрибуирана реплицирана база на податоци организирана во форма на 

единствена поврзана листа - синџир, каде што јазлите се блокови на податоци за 

трансакции.  

За да се поврзат блоковите, се користат криптографски алгоритми, поточно хеш-

функција, на начин на кој е невозможно да се промени содржината на еден блок, а да не 

се промени содржината на сите блокови што следуваат по него. Ова е многу важна 

карактеристика на технологијата на блоковски вериги, бидејќи обезбедува 

непроменливост на податоците што се внесуваат во неа. 

Технологијата на блоковски вериги овозможува остварување на дигитални 

трансакции без посредници. 
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2.1 Карактеристики на технологијата на блоковски вериги 

Во блоковската верига, регистрите се дистрибуираат низ целата мрежа и нема потреба 

некој медијатор да биде во средина на трансакцијата. Технологијата одржува 

повеќекратни копии на податоци, слично како во системот за споделување датотеки со 

рамноправен пристап (peer-to-peer). Секој јазол добива копија од целата база на 

податоци. Со технологијата на блоковски вериги се овозможува безбеден трансфер на 

пари, средства и информации преку Интернет, без трета организација како посредник 

[3]. Може безбедно да складира трансакции како што се дигитални криптовалути или 

податоци/информации за долг, авторски права, капитал и дигитални средства. 

Зачуваните информации не можат лесно да се фалсификуваат и манипулираат бидејќи 

бара индивидуално одобрување на сите дистрибуирани јазли. Ова значително ги 

намалува трошоците за доверба и сметководство што вообичаено постојат во 

недигиталните економии и другите општествени активности. Структурата на податоци 

на оваа технологија е прикажана на слика 1 [86]. 

 
Слика 1. Структурата на податоци во блоковска верига [86]. 

Блокот може да се смета за контејнер за податоци. Во случај на блоковската верига 

од биткоинот, секој блок содржи податоци (како што се биткоин-трансакции), блок-

заглавија, блок-идентификатори и т.н. Мерклови дрва (Merkle trees). Во телото на 

блоковската верига е сместен дел од Мерклово хеш-дрво кое може да биде бинарно дрво 

или мултидрво во структурата на податоци. Поточно, податоците или информациите се 

евидентираат како хеш-вредност зачувана во телото на блокот, а генерираниот корен 

преку процесот на хеш на Меркел-дрвото ќе се запише во заглавjето на блокот [5]. 

Во зависност од дозволата за пристап блоковските вериги се категоризираат во 

следните категории [41]: јавни блоковски вериги, приватни блоковски вериги и 

хибридни блоковски вериги. 
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2.1.1 Рударење 

При креирање на блок, јазлите ги потврдуваат трансакциите, а работата на рударите 

е да ги спакуваат трансакциите коишто претходно биле потврдени од јазлите во блокови. 

Постојат одредени правила за создавање блокови [100]: 

• сите рудари во светот се натпреваруваат во создавањето блокови. 

• блокот не смее да биде поголем од 1 мегабајт (МB), така што бројот на трансакции 

што може да се сместат во блокот е ограничен. 

• кога некој ќе предложи победнички блок, тој ќе им го испрати на другите во peer-to-

peer мрежата со рамноправен пристап за проверка. Ако јазлите утврдат дека блокот е 

валиден, тој се додава во синџирот од блокови. 

• победникот добива 12,5 биткоини + провизија за сите трансакции коишто се внесени 

во тој блок (провизии се плаќаат, бидејќи бројот на трансакции што се кандидати за да 

влезат во блокот е поголем од капацитетот на блокот, а рударите ги избираат оние 

трансакции со поголеми провизии со цел да заработат повеќе приходи). 

• штом ќе се додаде нов блок, трката започнува повторно и сите се обидуваат први да 

го креираат следниот валиден блок. 

• победник е оној кој прв создава блок чиј хеш е помал од даден број. Дадениот број 

е директно поврзан со тежината на рударењето. Колку е поголем бројот на рударите и 

нивната збирна процесорска моќ толку тежината е поголема, а бројот е помал. 

• овој зададен број автоматски се прилагодува, така што блоковите се создаваат во 

просек на секои 10 минути. Прилагодувањето се врши на секои 2016 блокови, што во 

просек е 2 недели [101]. Ако во претходните 2016 блокови се зголемила процесорската 

моќ на мрежата, тој број ќе се намали. Ако процесорската моќ се намали, овој број ќе се 

зголеми. 

• на секои 4 години, наградата на рударите се преполовува. Во првите 4 години, 

наградата била 50 биткоини по блок, а потоа паднала на 25 биткоини по блок, а во 

моментов изнесува 12,5 биткоини по блок [101]. 

3 Машинско учење 

Машинско учење е научна област што им дава на компјутерите можност да учат без 

да бидат експлицитно програмирани [97]. За компјутерска програма се вели дека учи од 

искуството Е во однос на одредена задача Т и одредена мерка за успешност P, доколку 

нејзината успешност P на задачата Т се подобрува со искуството Е [98]. 

Добро познати алгоритми за машинско учење се алгоритам за k-најблиски соседи (k-

NN), вештачки невронски мрежи, случајни шуми, векторски машини за поддршка, 

Наивен Бајесов класификатор итн. 

3.1 Преглед на алгоритми за машинско учење 

Системите за машинско учење може да се класифицираат според количината и видот 

на надзор што го добиваат за време на обуката. Постојат три главни категории: 

надгледувано учење, ненадгледувано учење и принудно учење[108]. 
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3.1.1 Надгледувано учење 

Во надгледуваното учење, посакуваниот излез за моделот е веќе познат. Тој е 

претставен само со влезен пример и треба да научи да го произведува предвидениот 

излез Error! Reference source not found..  

Случајни шуми 

Случајни шуми е алгоритам за надгледувано учење кој се користи и за регресија и за 

класификација. Тој е меѓу најпопуларните алгоритми за машинско учење поради 

неговата висока флексибилност и лесната имплементација. Се состои од повеќе дрва за 

одлучување, исто како што шумата има многу дрва, секое дрво претставува еден глас во 

повеќето одлуки. Случајноста во овој алгоритам се користи за да се подобри неговата 

точност и да се намали преоптоварувањето, што може да биде огромно прашање за таков 

софистициран алгоритам. Овие алгоритми донесуваат одлука врз основа на случаен 

избор на примероци на податоци и добиваат предвидувања од секое дрво. После тоа 

преку гласови го избираат најдоброто одржливо решение. Целта на овој метод е да се 

намали варијансата на конечниот модел. Овој алгоритам е основа на алгоритамот 

Борута, кој избира витални карактеристики во базата на податоци. Принципот на работа 

е следен: се претпоставува дека базата на податоци има „m“ карактеристики, а 

случајната шума по случаен избор ќе избере „k“ од нив, каде што k < m. Следно, 

алгоритамот ќе го пресмета коренскиот јазол помеѓу k-карактеристики со избирање на 

јазолот што има најголема информациска добивка. После тоа, алгоритамот го дели 

јазолот на детски јазли и го повторува овој процес n пати. Се добива шума со дрва. На 

крајот се комбинираат резултатите од сите дрва за одлучување присутни во шумата. Овој 

алгоритам е еден од најсофистицираните алгоритми бидејќи се базира на 

функционалноста на дрвата на одлучување. Технички, тоа е ансамбл алгоритам. 

Алгоритамот генерира индивидуални дрва на одлуки преку индикација за избор на 

атрибут. Секое дрво се потпира на независен случаен примерок. Во проблем со 

класификација, секое дрво гласа и најпопуларната класа е крајниот резултат. Од друга 

страна, во проблем со регресија, се пресметува просекот на излезите на сите дрва и ова 

ќе биде крајниот резултат [62]. 

4 Модел со кој се предвидуваат временските серии на реализирана 

променливост на пазарната цена на биткоинот 

Во докторската дисертација се прави предвидување на остварената променливост на 

биткоинот. Остварената променливост е мерење на променливоста на приносот за 

инвестициски производ со испитување на неговите историски вредности во одреден 

временски период. Се добива од реализираната варијанса, а воведена е од Барндорф-

Нилсен и Шефард (2002). Евалуација на степенот на несигурност и/или можна 

финансиска загуба/добивка од инвестицијата во бизнис може да се пресмета со 

користење на нестабилност/променливост во цените на акциите на ентитетот. 

Најчестиот метод за проценка на променливоста во статистиката е со пресметување на 

стандардното отстапување, т.е. варијација во вредностите од средната вредност.  
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Секојдневните податоци со висока промена се користат од аналитичарите за да се 

проценат нивоата на променливост на час/ден/неделно/месечно. Податоците потоа може 

да се користат за да се процени променливото движење на продажбата. При анализата, 

земени се податоци чија фреквенција е 1 час од платформата Gemini [73] и потоа, 

користејќи ги тие податоци, се пресметува остварената променливост со дневна 

фреквенција. На берзата Џемини се следат и се креираат датотеки за дневни, часовни и 

минутни податоци за цените на временските серии за физичкиот пазар за парови од 

американски долар (УСД) и најпопуларните криптовалути, како што се: биткоин, 

етериум, лајткоин и др. Секоја датотека може да се преземе во CSV-формат. Во секоја 

датотека, постојат податоци за цените на OHLC (Open/High/Low/Close) кои се ажурираат 

на дневна основа. За потребите на овој труд земени се грануларни часовни податоци 

враќајќи се до 2015 година за пазарната цена на парот биткоин/долар. 

Проценката на променливоста се пресметува со мерење на стандардното отстапување 

од просечната цена на набљудуваниот објект во даден временски период. Бидејќи 

променливоста е нелинеарна, реализираната варијанса прво се мери со преведување на 

вредностите земени од берза во логаритамски вредности и потоа се пресметува 

стандардното отстапување (девијација). Варијансите во дневните вредности се 

пресметуваат како што е прикажано подолу [71]: 

 

                                                  rt = log(Pt) − log(Pt−1)                                                  (4.1)  

 

каде што P е пазарната цена на биткоин, а t е временскиот период. 

Во следниот чекор, реализираната варијанса се пресметува со пресметување на 

збирот на квадратите од стандардната девијација:  

                       𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡 = ∑ 𝑟𝑡
2𝑛

𝑖=1                                             (4.2) 

каде n е бројот на набљудувања, кој во овој случај е 24 (број на часови во еден ден), a 

t e временскиот период (се пресметува за секој ден). 

Следен чекор е да се пресмета реализираната променливост, која е квадратен корен 

од реализираната варијанса.  

                                         𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 = √∑ 𝑟𝑡
2𝑛

𝑖=1                                               (4.3) 

За да се пресмета остварената променливост на биткоин, креирана е апликација во 

програмскиот јазик R, во која најпрво се вчитуваат часовните податоци за пазарната 

цена на биткоин преземени од платформата Џемини, користејќи ја функцијата read.csv(). 

Потоа e додадена секвенца за датум користејќи ја функцијата seq, дефинирајќи ја 

почетната и крајната временска точка со фреквенцијата од 1 час. За почетен датум во 

временската низа е земен „08-10-2015 13:00:00“, а за краен датум е земен „12-01-2022 

12:00:00“. При пресметките се зема цената на биткоинот при затворање, а другите 

податоци се изоставени. Се пресметуваат логаритамските вредности на цената на 

биткоин за резултатите да бидат попрецизни. Потоа се пресметуваат квадратите на 
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стандардното отстапување во нов вектор кој се спојува со другите податоци. Користејќи 

ја библиотеката library(dplyr) се создава нова колона која има единствен датум за секој 

ден. Тоа е колона за идентификација, па подоцна, користејќи ги функциите group_by, 

sum и arrange, се сумираат квадратите на стандардното отстапување што одговараат на 

еден датум за еден ден, така што ја добиваме реализираната варијанса (4.2). Користејќи 

ја функцијата sqrt() се пресметува остварената променливост во дневна фреквенција 

(4.3). За потребите на истражувањето преземени се слободни податоци од веб-

страницата https://www.blockchain.com/charts во .csv формат  за последните 3 години за  

9 карактеристики на биткоинот. Користени се следните карактеристики: приходите на 

рударите поделени со бројот на трансакции, приходите на рударите како процент од 

обемот на трансакцијата, вкупната проценета вредност во американски долари на 

трансакциите на блоковските вериги, вкупната вредност во американски долари на 

наградите за блок и таксите за трансакции што им се платени на рударите, вкупниот број 

на потврдени трансакции дневно, просечниот број на трансакции по блок во изминатите 

24 часа, вкупната вредност на сите излезни трансакции дневно, вкупната вредност во 

американски долари на обемот на тргување на главните берзи за биткоини и вкупната 

вредност во американски долари на сите такси за трансакции што им се платени на 

рударите. 

Сите податоци за карактеристиките со командата read.csv() се вчитани во посебни 

променливи во програмскиот пакет R. Потоа, сите податоци се вчитани во табела со 

податоци со командата data.frame(). Во тие податоци додадена е и променливоста на 

биткоинот што претходно е пресметана со податоци преземени од платформата за 

менување на криптовалути www.gemini.com. За да може програмскиот јазик R да го 

препознае временскиот период, додадена е и променлива Датум. Откако е комплетирана 

базата на податоци, за да се започне со анализа на податоците потребно е да се направат 

некои трансформации за да се балансираат податоците. За таа цел треба да се примени 

логаритам во секоја зависна карактеристика на биткоинот. Со оваа трансформација секој 

вектор x се заменува со неговиот природен логаритам со функцијата log (𝑥). Оваа 

трансформација се прави за да може резултатите од статистичката анализа да станат 

попрецизни.  

За да се подготват податоците за машинско учење се врши нормализација на 

податоците. Целта на нормализацијата е да се прилагодат вредностите на нумеричките 

колони во базата на податоци до стандардна скала, без искривување на варијациите во 

опсегот на вредности. Нормализација на податоците е потребна само кога 

карактеристиките во една база на податоци имаат различни опсези. Постојат различни 

начини за нормализирање на податоците. Избран е методот на нормализација Min-Max. 

Податоците се нормализираат за да имаат вредности меѓу 0 и 1. Формулата на min-max 

е дадена како: 

𝑥𝑖
′ =

𝑥𝑖 − min(𝑥)

max(𝑥) − min(𝑥)
 

https://www.blockchain.com/charts%20во%20.csv
http://www.gemini.com/
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За да се предвиди остварената променливост на биткоин се користи  алгоритам за 

машинско учење. Избран е алгоритамот случајни шуми, којшто е вклучен во методите 

за учење на ансамблот. Учењето на ансамблот е тип на техника на учење под надзор каде 

основниот концепт е да се генерираат неколку модели за обука и потоа едноставно да се 

комбинираат нивните излезни правила или нивната Hx хипотеза, да се конструира силен 

модел кој работи многу добро, не се тренира прекумерно и, исто така, ја балансира 

пристрасноста и варијансата Bias-Variance Tradeoff. 

Идејата е дека наместо да се создадава единствен компликуван и сложен модел, кој 

би можел да има голема варијанса што доведува до прекумерно тренирање, или да биде 

премногу едноставен и да има голема пристрасност, што води до недоволно тренирање, 

може да се генерираат многу модели за обука во тренинг-множеството и на крајот да се 

комбинираат. Таквата техника е случајна шума, која е вообичаена техника за 

здружување што се користи за подобрување на предвидливиот резултат на дрвата на 

одлучување преку нивно просечно мерење за да се намали варијансата во дрвата. Во овој 

алгоритам се  користи само случајно подмножество на m предвидувачи секогаш кога 

правиме поделба на множество за тренирање и множество за тестирање. Бројот на 

случајно избрани променливи за креирање на секое дрво е главниот параметар за 

нагодување во случајните шуми. Може да се менува бројот на дрва, но обично не е важно 

за предвидувањето Error! Reference source not found.. Исклучувањето на некои од 

предвидувачите сега изгледа како лош избор, но има повеќе смисла бидејќи резултатот 

од тоа би бил дека секое дрво користи различни предвидувачи за да ги подели 

податоците во различни времиња. Ова имплицира дека 2 дрва генерирани на исти 

податоци за обука ќе имаат случајно различни променливи избрани при секоја поделба, 

така што дрвата ќе бидат декорелирани и независни едно од друго. Заклучниот резултат 

од моделот на ансамблот се одредува со пребројување на мнозинството гласови од сите 

дрва за одлука. Овој концепт е познат како полнење на торби (bagging). Бидејќи секое 

дрво за одлука зема различно множество на податоци за обука како влез, отстапувањата 

во оригиналната база на податоци за обука не влијаат на конечниот резултат добиен од 

собирањето на одлуките од секое дрво. Затоа, полнењето на торби како концепт ја 

намалува варијансата без да ја менува пристрасноста на комплетниот ансамбл. 

Алгоритамот за предвидување на променливоста на биткоинот го користи пакетот 

forecastML во програмскиот јазик R. При користење на алгоритми за машинско учење, 

моделот прво се генерира со помош на податоци за обука, а потоа се предвидуваат 

вредностите за податоците од тест множеството. Откако податоците се подготвени, 

следниот чекор во истражувањето е да се поделат податоците на множество за обука и 

множество за тестирање. Податоците што се користат за предвидување на 

променливоста на биткоинот содржат 1095 набљудувања, почнувајќи од 14.01.2019 до 

12.01.2022 година. Во почетната анализа првите 995 набљудувања се земени за 

множеството за обука, а останатите 100 набљудувања се користат како тест 

множеството. Методот на прогнозирање користи три различни хоризонти на 

прогнозирање. Овие различни хоризонти се користат за да може да се предвиди на 

краток и долг рок, со цел да се комбинираат предвидувањата во конечната прогноза и на 
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тој начин да се минимизира грешката. Функцијата randomForest потоа се дефинира со 

нејзините аргументи. Првиот чекор во процесот на предвидување е да се создадат некои 

прозорци за валидација за да се изврши вгнездена вкрстена валидација. Следно, го 

обучуваме нашиот модел и ги презентираме предвидувањата, остатоците и некои 

метрики за грешки. Потоа се предвидува во множеството за тестирање со помош на 

прозорците за валидација и се прикажуваат вистинските наспроти предвидените 

вредности.  

На почеток, се дефинира големината на секој хоризонт за предвидување. Хоризонт е 

аргумент во функцијата create_lagged_df() со која се создава модел на обука и множество 

на податоци за предвидување. Хоризонт претставува нумерички вектор на еден или 

повеќе прогнозирани хоризонти, што се мерат во редови на податоци. Ако се дадени 

датуми, хоризонтот со вредност 1 би бил еднаков на 1*фреквенција во календарско 

време [103]. Во почетното истражување првиот хоризонт е 20 чекори напред, вториот е 

50 чекори напред и последниот е 100 чекори напред. Се избираат хоризонтите што треба 

да се предвидат, а се избира и погледот низ одредени временски чекори во минатото. 

Потоа со користење на функцијата create_lagged_df(), врз основа на внесените податоци 

и аргументите на хоризонтот и погледот, се креира потребната листа со податоци. Потоа, 

со функцијата create_windows(), се создаваат индекси за партиционирање (поделба) на 

базата на податоци за обука. Збирките на податоци за валидација се креираат во 

соседните блокови со должина на прозорецот од 95, за да се имитираат предвидувањата 

во хоризонтите на прогнозирање во повеќе чекори, наспроти случајно избраните редови. 

Се креираат десет прозорци за валидација. Ова значи дека за секој хоризонт на директна 

прогноза, ќе треба да се обучат 10 модели, при што секој теоретски избира различни 

оптимални хиперпараметри и има различни коефициенти од внатрешниот процес на 

вкрстена валидација. Потоа се дефинира функцијата randomForest(). Бројот на дрва 

ntree = 200 и importance = TRUE се користат во аргументите. За почеток, се поставуваат 

голем број дрва за да се одреди точниот број на дрва што ќе се користат во финалната 

функција и се користи важноста на променливите за да може да се разбере кои 

променливи влијаат на променливоста на биткоинот. 

5 Резултати 

Важноста на променливите што се користат во предвидувањето е претставена на 

слика 2, каде %IncMSE означува процентуално зголемување на средната квадратна 

грешка, а IncNodePurity го означува  зголемувањето на чистотата на јазолот. 

Процентуалното зголемување на средната квадратна грешка (%IncMSE) е 

најефективниот метод за идентификување важност на променливи во алгоритамот 

случајни шуми. Поголема вредност на %IncMSE претставува поголема важност на 

променливта. Втората важна мерка, IncNodePurity се однесува на функцијата на загуба, 

која е избрана од најдобрите поделби. Функцијата на загуба е MSE за регресија и 

Gini- impurity за класификација [103]. 
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Слика 2. Важност на променливите генериран од R. 

Од слика 2, може да се забележи дека од избраните карактеристики, најважна е 

cost.per.transaction кај процентуалното зголемување на средната квадратна грешка и кај  

зголемувањето на чистотата на јазолот. 

На слика 3 е прикажана грешката на секој модел во зависност од бројот на дрва. 

Кривата на графикот е во форма на лакт. Со функцијата which.min(model_imp$mse) се 

пресметува дека најмала грешка се добива за 186 дрва [104]. Како што се забележува од 

графикот, на почетокот грешката опаѓа многу брзо како што бројот на дрва се зголемува, 

но по приближно 50 дрва намалувањето на грешката е речиси незначително. За да се 

избегне преоптоварување со користење на повеќе дрва се избира да се користат 50 дрва 

во даденото испитување. 

 

Слика 3. Графички приказ на грешката во зависност од бројот на дрва генерирани од R . 

Следно, се користи функцијата train_model(), која ќе обучи вкупно  

30 модели = 10 прозорци за валидација 3﮲ прогнозни хоризонти, 
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 бидејќи се користат прозорци за валидација, се добиваат по 10 прогнози за секој 

хоризонт на прогноза. Функцијата за предвидување потоа се дефинира со користење на 

predict(). Следната слика 4 ги прикажува стандардните грешки во множеството за обука: 

 

Слика 4. Стандардни грешки во множеството за тренирање генерирани од R. 

Следниот чекор е да се направи предвидување кога ќе се примени тест-множеството. 

Сe користи функцијата create_lagged_df() со type = “forecast”. Користејќи ја функцијата 

predict() се прават предвидувања користејќи го истиот модел кој беше обучен претходно, 

но овој пат предвидените вредности одговараат на тест-множеството, 

Метриката на грешки за тест множеството по хоризонти, предвидените вредности 

наспроти вистинските вредности, се прикажани во табела 1. Средните просечни грешки 

се претставени во табела 2. 

Табела 1. Стандардни грешки во множеството за тестирање со користење на различни 

хоризонти и прозорци за валидација. 

Хоризонт за 

предвидување во 

моделот 

Средна 

апсолутна 

грешка 

(MAE) 

Апсолутната 

процентуална 

грешка (МАPЕ) 

Просечната 

апсолутна 

процентна 

грешка 

(MDAPE) 

Симетричната 

средна апсолутна 

процентуална 

грешка (sMAPE) 

20 0.009 32.73 25.074 26.351 

50 0.009 37.902 31.734 29.358 

100 0.012 48.656 37.467 35.971 

 

Табела 2. Средна вредност на стандардни грешки во множеството за тестирање со 

користење на различни хоризонти и прозорци за валидација во множеството за 

тестирање. 

Средна вредност MAE Средна вредност MAPE Средна вредност sMAPE 

0.009 37.826 29.358 

 

Во споредба со метриката за грешки на множеството за тренирање, метриката на 

грешки на тест-множеството е помала. Вредностите на грешките се задоволителни што 

укажува на фактот дека моделот е добар. 

Во вториот дел од анализата потребно е да се обучи моделот низ целата база на 

податоци за обука без вгнездена вкрстена валидација. Без вгнездени вкрстени валидации 
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и прозорци за задржување, графикот на предвидување во основа, одговара на моделот. 

Следниот чекор е да се предвиди во тест-множеството и повторно да се прикажат 

реалните наспроти предвидените вредности и метрика за грешки за тест-множеството. 

Потоа се комбинираат предвидувањата на секој хоризонт на предвидените вредности на 

тест-множеството. Конечниот дел е да се предвиди надвор од примерокот за секој 

хоризонт со користење на множествата за тренирање и тестирање и повторно да се 

комбинираат прогнозите надвор од примерокот за секој хоризонт за да се прикаже 

конечната комбинирана прогноза. 

Следно, во create_windows() се поставува window_length = 0 за да се произведе база 

на податоци без вгнездена вкрстена валидација, само со еден прозорец. Нов модел сега 

се преобучува користејќи само еден прозорец за валидација. Се користи функцијата 

create_lagged_df() и type = „train“ за прво да се предвиди во множеството за тренирање. 

Со повторно користење на train_model() и predict(), моделот повторно се тренира и 

предвидува, но овој пат без прозорци за валидација.  

Стандарните грешки при предвидувањето во множеството за тренирање со еден 

прозорец за валидација се прикажани на  слика 5. 

 

Слика 5. Стандардни грешки во множеството за тренирање со еден прозорец за валидација 

генерирани од R. 

По прогнозата во множеството за тренирање, се променува type = "forecast" во 

create_lagged_df(), така што се предвидува во тест-множество користејќи го моделот 

обучен без прозорци за валидација. Во табелата од слика 6 се прикажани метриките за 

грешки на предвидените вредности во тест-множеството без прозорци за валидација. 

 

Слика 6. Стандардни грешки во множеството за тестирање без вгнездена вкрстена валидација, 

генерирани од R. 

Ако се споредат податоците од слика 5 и слика 6, се забележува дека грешката на 

тест-множеството е поголема во споредба со множеството за тренирање. Тој резултат е 

очекуван, бидејќи податоците од тест-множеството не се користат кога се тренира 

моделот. Фактот што грешката во тест-множеството не станува екстремно поголема, 

укажува на тоа дека моделот предвидува добро. Средната апсолутна грешка во 

множеството за тренирање е 0,006, а во тест множеството е 0,009, што докажува дека 

моделот има добро предвидување. 
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Според алгоритамот случајни шуми, следниот чекор е да се комбинираат 

предвидувањата на секој хоризонт на директна прогноза користејќи ја функцијата 

combinе_forecasts(). Добиената комбинирана шема за прогноза е претставена на слика 7. 

Со наредбата combinе_forecasts() се прогнозира 100 чекори напред, каде што ќе се 

комбинираат различни прогнози за да се добие подобар резултат. Прогнозите се 

комбинираат на тој начин што краткорочните прогнози се произведени од 

краткорочните модели, а долгорочните предвидувања од долгорочниот модел.  Крајната 

прогноза за 100 чекори напред е добиена на следниот начин: за првите 20 чекори напред 

се зема резултатот за предвидување што го дава првиот модел, за предвидување од 21 

до 50 чекор што следат се земаат податоци од вториот модел и за предвидување од 51 

до 100 чекор напред се земаат податоци од третиот модел. 

 

Слика 7. Комбинираната шема за прогноза во тест-множеството генерирана од R. 

Следниот чекор според алгоритамот случајни шуми е да се направи предвидување 

надвор од примерокот. Во функцијата create_lagged_df() како аргументи се дадени 

податоците од обучувањето и тестирањето на множествата и type = "forecast" и со помош 

на функцијата predict() се предвидува надвор од примерокот, што е претставено на 

слика 8. 
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Слика 8. Комбинираната шема за прогноза надвор од примерокот генерирана од R. 

Добиената комбинирана шема за прогноза надвор од примерокот за 100 чекори 

напред е претставена на слика 8. Командата combinе_forecasts() предвидува 100 чекори 

напред, каде што се комбинираат различни предвидувања за да се добие подобар 

резултат. Користејќи го стандардниот type = „horizon“, прогнозите се комбинираат на 

таков начин што краткорочните прогнози се произведуваат од краткорочни модели, а 

долгорочните предвидувања од долгорочниот модел. 

6 Дискусија за добиените резултати 

Во докторската дисертација направена е анализа на резултатите добиени со 

испитувања во случај кога множествата за тренирање и тестирање се поделени на точно 

одреден датум на временската серија, и втор случај кога случајно се избира кои податоци 

ќе се земат во множеството за тренирање и тестирање со функцијата sample.split() од 

библиотеката caTools, при предвидување на променливоста на пазарната цена на 

биткоинот. Во овој дел од испитувањата направени се анализи на различни ситуации во 

кои дополнително се мери средната квадратна грешка (RMSE) за правилно да се оцени 

точноста на моделот за предвидување. 

Во првиот случај испитувани се резултатите при користење на различен број на дрва 

во алгоритамот и тоа за 25, 50 и 100. При ова испитување користена е поделба на 

множеството за тренирање и  тестирање во соднос 90 % : 10 %. 
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Слика 9. Средна апсолутна грешка (МАЕ) и средна квадратна грешка (RMSE) во  множеството за 

тестирање без прозорци за валидација во ситуации со користење на 25, 50 и 100 дрва. 

Од графиконот на слика 9 може да се забележи дека бројот на дрва не влијае многу 

на прикажаните грешки. Дополнително, може да се заклучи дека помала грешка за 

моделот се добива ако се користи фиксна поделба на множеството за тестирање и 

тренирање, и тоа MAE = 0.009, a  RMSE = 0.011. 

Од визуелниот приказ на слика 10 може да се заклучи дека апсолутната процентуална 

грешка (МАPЕ), просечната апсолутна процентна грешка (MDAPE) и симетричната 

средна апсолутна процентуална грешка (sMAPE) имаат значително помали вредности 

кога се користи поделба на множествата за тренирање и тестирање во точно одредена 

точка на временската серија. Се заклучува дека тој модел за предвидување е подобар. 

Во следната ситуација направена е анализа на резултатите добиени со користење на 

различна поделба на множествата за тренирање и тестирање, и тоа за сооднос 

90 % : 10 %, 80 % : 20 % и 66,6 % : 33,3 %.  

Од графиконот на слика 11 се заклучува дека средната апсолутна грешка (МАЕ) и 

средната квадратна грешка (RMSE) најмали вредности имаат кога соодносот на поделба 

на множеството за тренирање и тестирање е 90 % : 10 % со фиксна поделба на 

податоците од временската серија МАЕ = 0,009, а RMSE = 0.011. 

 

  

Средна апсолутна 

грешка MAE

Средна квадратна 

грешка RMSE 

Средна апсолутна 

грешка  MAE -случајна 

поделба

Средна квадратна 

грешка RMSE -случајна 

поделба

Средна апсолутна грешка (МАЕ) и средна 

квадратна грешка (RMSE) во  множеството за 

тестирање без прозорци за валидација во 

ситуации со користење на 25, 50 и 100 дрва

25 дрва 50 дрва 100 дрва



Подобрување на перформансите на финансиските сервиси со користење на технологијата на 

блоковски вериги  

17 

 

 

Слика 10. Апсолутната процентуална грешка (МАPЕ), просечната апсолутна процентна грешка 

(MDAPE) и симетричната средна апсолутна процентуална грешка (sMAPE)  со користење на различен 

број на дрва. 

 

Слика 11. Средната апсолутна грешка (МАЕ) и средната квадратна грешка (RMSE) во  множеството 

за тестирање без прозорци за валидација во ситуации со користење на различна поделба на множествата 

за тренирање и тестирање. 

Апсолутна 

процентуална 

грешка  MAPE

Просечна 

апсолутна 

процентна грешка 

MDAPE

Симетрична 

средна апсолутна 

процентуална 

грешка SMAPE

Апсолутна 

процентуална 

грешка  MAPE-

случајна поделба

Просечна 

апсолутна 

процентна грешка 

MDAPE-случајна 

поделба

Симетрична 

средна апсолутна 

процентуална 

грешка SMAPE-

случајна поделба

Грешки за оценка на моделот MAPE, MDAPE, sMAPE 

во множеството за тестирање без прозорци за 

валидација во ситуации со користење на 25, 50 и 100 

дрва

25 дрва 50 дрва 100 дрва

Средна апсолутна 

грешка MAE

Средна квадратна 

грешка RMSE 

Средна апсолутна 

грешка  MAE -

случајна поделба

Средна квадратна 

грешка RMSE -

случајна поделба

Средна апсолутна грешка (MAE) и средна 

квадратна грешка (RMSE) во  

множеството за тестирање без прозорци за 

валидација  

Поделба 90%-10% Поделба 80%-20% Поделба 66,6%-33.3%
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Слика 12. Апсолутната процентуална грешка (МАPЕ), просечната апсолутна процентна грешка 

(MDAPE) и симетричната средна апсолутна процентуална грешка (sMAPE) во ситуации со користење на 

различна поделба на множествата за тренирање и тестирање. 

Од податоците прикажани со графиконот на слика 12, може да се заклучи дека 

апсолутната процентуална грешка (МАPЕ) и просечната апсолутна процентна грешка 

(MDAPE) имаат значително помали вредности кога се користи фиксна поделба на 

множествата за тренирање и тестирање и избран сооднос 66,6 % : 33.3 % и со што се 

заклучува дека тој модел за предвидување е подобар. 

Исто така, анализирани се резултатите добиени со користење на различни хоризонти 

за предвидување и тоа со 20 – 50 – 100 чекори напред со користење на поделба на 

множествата за тренирање и тестирање во сооднос 90 % : 10 %. Потоа, анализирана е 

ситуација со 7 – 30 – 60 – 180 чекори напред со користење на поделба на множествата за 

тренирање и тестирање во сооднос 83,5 % : 16,5 %. Следно е разгледана трета ситуација 

со 10 – 30 – 90 – 300 чекори напред со користење на поделба на множествата за 

тренирање и тестирање во сооднос 73 % : 27 %.  

 

 

Апсолутна 

процентуална 

грешка  MAPE

Просечна 

апсолутна 

процентна грешка 

MDAPE

Симетрична 

средна апсолутна 

процентуална 

грешка SMAPE

Апсолутна 

процентуална 

грешка  MAPE-

случајна поделба

Просечна 

апсолутна 

процентна грешка 

MDAPE-случајна 

поделба

Симетрична 

средна апсолутна 

процентуална 

грешка SMAPE-

случајна поделба

Грешки за оценка на моделот MAPE, MDAPE, sMAPE 

во множеството за тестирање без прозорци за 

валидација

Поделба 90%-10% Поделба 80%-20% Поделба 66,6%-33.3%
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Слика 13. Средната апсолутна грешка (МАЕ) и средната квадратна грешка (RMSE) во  множеството 

за тестирање без прозорци за валидација во ситуации со користење на различна поделба на множествата 

за тренирање и тестирање и различни хоризонти. 

Од визуелно прикажаните податоци на слика 13 може да се заклучи дека вредностите 

на грешките со кои го оценуваме моделот малку се разликуваат. Во овој случај помали 

грешки се добиени кога поделбата на податоци во множествата за тренирање и 

тестирање е направена на фиксен датум. Најмали вредности се добиени кога се 

користени хоризонти за предвидување 20 – 50 – 100 и сооднос на поделба 90 %  : 10 % 

и тоа MAE = 0.009, a RMSE = 0.011. 

 

Слика 14. Апсолутната процентуална грешка (МАPЕ), просечната апсолутна процентна грешка 

(MDAPE) и симетричната средна апсолутна процентуална грешка (sMAPE) во множеството за тестирање 

без прозорци за валидација во ситуации со користење на различна поделба на множествата за тренирање и 

тестирање и различни хоризонти. 

Средна апсолутна грешка 

MAE

Средна квадратна грешка 

RMSE 

Средна апсолутна грешка  

MAE -случајна поделба

Средна квадратна грешка 

RMSE -случајна поделба

Средна апсолутна грешка (MAE) и средна квадратна 

грешка (RMSE) во  множеството за тестирање без 

прозорци за валидација и користење на различни 

хоризонти  

Хоризонти 20-50-100 Хоризонти 07-30-60-180 Хоризонти 10-30-90-300

Апсолутна 

процентуална 

грешка  MAPE

Просечна 

апсолутна 

процентна грешка 

MDAPE

Симетрична 

средна апсолутна 

процентуална 

грешка SMAPE

Апсолутна 

процентуална 

грешка  MAPE-

случајна поделба

Просечна 

апсолутна 

процентна грешка 

MDAPE-случајна 

поделба

Симетрична 

средна апсолутна 

процентуална 

грешка SMAPE-

случајна поделба

Грешки за оценка на моделот MAPE, MDAPE, sMAPE 

во множеството за тестирање без прозорци за 

валидација и користење на различни хоризонти 

Хоризонти 20-50-100 Хоризонти 07-30-60-180 Хоризонти 10-30-90-300
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Од графиконот на слика 14, може да се заклучи дека апсолутната процентуална 

грешка (МАPЕ), просечната апсолутна процентна грешка (MDAPE) и симетричната 

средна апсолутна процентуална грешка (sMAPE), имаат значително помали вредности 

кога се користи фиксна поделба на множествата за тренирање и тестирање. Исто така, 

од визуелниот приказ може да се заклучи дека грешките се помали кога се користат 

помали хоризонти за предвидување и тоа 20 – 50 – 100 чекори напред, со што се 

заклучува дека тој модел за предвидување е подобар. 

Скоро во сите анализирани ситуации помали грешки се добиваат кога базата на 

податоци што се користи како влез, е поделена во точно одреден датум на временската 

серија за да ги добиеме множеството за тренирање и множеството за тестирање. 

7 Заклучок 

Со користење на технологијата на блоковски вериги се предлага систем за 

електронски трансакции без посредници. Традиционалниот систем е нецелосен бидејќи 

не постои начин да се спречи двојното трошење. За да се реши ова, постои мрежа на 

рамноправен систем (peer-to-peer), која користи алгоритам „доказ за работа“ за чување 

на јавна историја на трансакции. За напаѓачот да може да ги промени јазлите е 

пресметковно речиси невозможно ако искрените јазли контролираат мнозинство од 

мрежата.  

Ако се погледне како се развивала технологијата во изминативе петнаесет години, се 

забележува дека оваа технологија е спротивна на логиката на пресметување во облак. 

Кај пресметувањето во облак може да пристапат повеќе јазли кон една база на податоци. 

Овие јазли не мора да имаат свој приватен примерок од базата на податоци. Понатаму, 

јазлите кои чуваат копии од блоковската верига добиваат постојани надградби. Овие 

јазли се дистрибуираат низ целиот свет. Поради тоа, блоковските вериги имаат висока 

латентност (латентноста го прикажува времето што е потребно за пренос на податоци 

преку мрежата). Затоа се јавуваат проблеми со скалирање. Биткоин може да процесира 

околу 7 трансакции во секунда. Етериумот излегува со околу 20 трансакции во секунда, 

додека пак, Виза може да процесира до 1700 трансакции во секунда [81]. 

Технологијата на блоковски вериги би можела да ја револуционизира основната 

технологија на платниот систем и кредитните информациски системи во банките, со што 

ќе ги надградат и трансформираат. Апликациите за оваа технологија, исто така, 

промовираат формирање на повеќецентрични, слабо посредувани сценарија, кои ќе ја 

подобрат ефикасноста на банкарската индустрија. Вреди да се напомене дека 

проблемите со регулативата, ефикасноста и безбедноста отсекогаш предизвикувале 

опсежна дебата во процесот на секоја нова финансиска иновација. Изгледите за 

интегрирање на оваа технологија во банкарската индустрија најверојатно ќе се појават 

наскоро. Оваа технологија може да помогне на многу начини преку намалени 

трансакциски трошоци со користење на паметен договор кој е вграден за општа цел за 

поедноставување на процедурите, намалување на административните оптоварувања и 

отстранување на посредниците. 
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Биткоинот е популарна криптовалута и е широко истражувана во областа на 

економијата и компјутерската наука. Во докторскава дисертација е користен алгоритам 

за машинско учење случајни шуми (random forests) за да се предвидат временските серии 

на реализирани флуктуации на берзанската цена на биткоинот и да се испита дали 

информациите за блоковска верига може да се користат за предвидување на 

променливоста и цената на биткоинот. Многу луѓе во светот го користат биткоинот како 

инвестиција поради неговата висока променливост и на овој начин можат да добијат 

огромни профити, но и загуби за кратко време. 

Во емпириската постапка оваа дисертација, во основа, е поделена на три главни дела. 

Во првиот дел се користи вгнездена вкрстена валидација, користејќи 10 прозорци за 

валидација, предвидување за множество за обука и предвидување за множество за 

тестирање. Од пресметаните грешки прикажани во слика 4 и табела 2 може да се заклучи 

дека грешката не е висока и покрај фактот што се користат прозорци за валидација. Исто 

така, се заклучува дека како што хоризонтот станува подолг, така се зголемува и 

грешката. Тој резултат е сосема нормално да се добие, но може да се забележи и дека 

дополнителната грешка не е висока, што значи дека може да се направат точни 

предвидувања и за подолги хоризонти. 

 Во вториот дел од испитувањата не се користат прозорци за валидација, па моделот 

се обучува користејќи го целото множество за тренирање. На овој начин, всушност, се 

добива моделот што одговара. Тоа се користи за да се  комплетира обуката за моделот и 

конечното предвидување. Метриките на грешки при користење на  податоците во 

множеството за обука и податоците во множеството за тестирање се прикажани на 

слика 5 и слика 6, соодветно. Се забележува дека точноста е поголема во случај кога не 

се користат прозорци за валидација. Тоа се очекува, точносста е многу поголема бидејќи 

моделот е трениран со целиот примерок за обука, така што способноста за предвидување 

е подобра. Грешките во споредба со метриката за грешки од првиот дел, каде што се 

користат прозорци за валидација, се значително помали. Понатаму, грешката на 

множеството за тестирање во споредба со множеството за обука не е многу поголема, 

така што алгоритамот има способност точно да предвидува податоци што не се вклучени 

при обуката. Конечно, алгоритамот има способност да ги комбинира прогнозните 

хоризонти за да има подобар конечен резултат и, особено, за долгите хоризонти, каде 

грешката е поголема. 

Во емпириската постапка, на почетокот избрани се 200 дрва, како максимален број 

дрва што се користат во алгоритамот при обуката. Од слика 3 може да се заклучи дека 

колку е поголем бројот на дрва, грешката станува помала. Најмала грешка се добива ако 

се користат 186 дрва, но од графиконот кој има облик на лакт се заклучува дека по 50 

дрва грешката се намалува многу малку, па затоа во ова истражување е избрано бројот 

на дрва да биде 50 [104]. На тој начин се намалува грешката, но, во исто време, нема 

голема сложеност во алгоритaмот и процедурата за обука. 

За предвидувањето  се употребуваат методи за машинско учење за да има подобри и 

попрецизни резултати во споредба со традиционалното прогнозирање како 



Мимоза Мијоска 

22 

 

авторегресивни, векторски авторегресивни методи итн. Тоа се докажува и со ниските 

грешки што се добиваат во работениот модел во тренинг- и тест-множеството. Во оваа 

дисертација се користени податоци за карактеристиките на биткоинот од 

http://www.blockchain.com/charts за последните 3 години. Добиените емпириски 

резултати покажуваат мала грешка при предвидувањето, со што се заклучува дека е 

оправдано да се користат за испитување на цената и променливоста на биткоинот. 

Колку е помала просечната апсолутна грешка, толку е подобар моделот на 

предвидување. Во нашиот модел средната апсолутна грешка (MAE) во множеството за 

обука со користење на 10 прозорци за валидација е 0,017, а во тест-множеството, 

просечната апсолутна грешка од различни хоризонти е 0,009. Средната апсолутна 

грешка (МAE) во множеството за обука без прозорци за валидација е 0,006, а во 

множеството за тестирање е 0,009. Може да заклучи дека ако во реалните податоци 

променливоста на биткоинот е голема, тогаш грешката во предвидувањето ќе биде 

поголема. Од прикажаниот пример може да се заклучи дека грешката во предвидувањето 

на податоците е помала кога хоризонтот на прогнозата е пократок и кога променливоста 

е помала.  

Во третиот дел од испитувањата направени се анализи на различни ситуации во кои 

дополнително се мери средната квадратна грешка (RMSE) за правилно да се оцени 

точноста на моделот за предвидување. Прво се испитувани  ситуации во кои се земаат 

различен број на дрва и тоа 25, 50 и 100. Секој пример е испитуван прво во фиксна 

поделба на временската серија, а потоа со случајна поделба на множеството за 

тренирање и тестирање. Испитувани се статистичките грешки MAE, RMSE, MAPE, 

MDAPE, sMAPE  за сите 4 случаи: множество за тренирање со прозорци за валидација, 

множество за тестирање со прозорци за валидација, множество за тренирање без 

прозорци за валидација и множество за тестирање без прозорци за валидација. Од 

прикажаните резултати на слика 9 се заклучува дека MSE и RMSE не се големи и малку 

се разликуваат при испитување со користење на различен број на дрва. Исто така, се 

заклучува дека помала грешка за моделот се добива ако се користи фиксна поделба на 

множествата за тестирање и тренирање, и тоа MAE = 0.009, a RMSE = 0.011, при 

користење на 25 и 50 дрва. 

Следен чекор во испитувањата се ситуации во кои се зема различен сооднос при 

поделбата на множествата за тренирање и тестирање и тоа 90 % : 10 %, 80 % : 20 % и 

66,6 % : 33,3 %. Секој пример е испитуван прво во фиксна поделба на временската серија, 

а потоа со случајна поделба на множествата за тренирање и тестирање. Испитувани се 

статистичките грешки MAE, RMSE, MAPE, MDAPE, sMAPE за сите 4 случаи, множества 

со прозорци за валидација и множества без прозорци за валидација. Од прикажаните 

резултати се заклучува дека MSE и RMSE имаат мали вредности, што укажува на фактот 

дека моделот за предвидување на променливоста на биткоинот е добар. Од визуелниот 

приказ на слика 11 може да се заклучи дека според вредноста на грешките за евалуација 

на моделот најдобро е да се користи поделба на множеството податоци во сооднос 

90 % : 10 % и тоа со фиксна поделба на временската серија. 
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Во третиот дел од емириската постапка правени се испитувања каде се земаат 

различни вредности за хоризонтите за предвидување со вредности: 20 – 50 –100, следно 

7 – 30 – 60 – 180 и трета група 10 – 30 – 90 – 300 за сите 4 случаи, множества со прозорци 

за валидација и множества без прозорци за валидација. Од добиените резултати се 

заклучува дека сите грешки за евалуација имаат задоволителни вредности. Помали 

вредности се добиени со помали вредности на хоризонтите, што е очекувано. И во овој 

случај помали се грешките добиени кога се користи поделба на временската серија на 

множество за тренирање и тестирање со фиксен датум и затоа се препорачува да се 

користи таков модел при регресиона анализа. Со направените испитувања може да се 

каже дека технологијата на блоковски вериги успешно може да се користи за 

подобрување на финансиските сервиси, како што е предвидувањето на променливоста 

на биткоинот, за што секојдневно се интересираат сѐ повеќе луѓе што сакаат да 

инвестираат во оваа криптовалута. 

Во оваа дисертација моделирна е променливоста на пазарната цена на биткоинот како 

основа за мерење на факторот на ризик кај финансиските сервиси со употреба на 

технологијата на блоковски вериги. Со предикцијата на промената на вредноста на 

биткоинот се подобрува работењето на финансиските сервиси, се намалува факторот на 

ризик при инвестирање, работа на берзи, штедење и сл. 

Овој модел може да биде корисен и за откривање на аномалии и измамнички 

активности во финансиското работење. Кога вистинското однесување на цената на 

криптовалутата значително се менува од моделираното однесување, тоа може да укаже 

на ефектот на надворешни фактори како што се големите глобални настани, како и 

измамнички активности.  

Во понатамошно истражување може да се испита дали има некои макроекономски 

или финансиски променливи и индекси, кои влијаат на променливоста на биткоинот. Во 

овој труд избран е еден специфичен алгоритам за машинско учење, случајни шуми, за 

да се предвидат временските серии на реализираната променливост на биткоинот. 

Истата постапка може да се направи со користење на друг алгоритам за машинско учење, 

како што се невронските мрежи, машините со носечки вектори, логистичка регресија, 

ласо, регресија на k-најблиски соседи итн. Дополнително, може да се испита кој од овие 

алгоритми предвидува со поголема точност. Различни типови на променливост може да 

се испитаат како зависни променливи на моделот, или различни видови методологија во 

која предвидувањето нема да биде временска серија, т.е. регресија, туку класификација 

каде што предвидувањето се прави со користење на категорична променлива за 

зголемување или намалување. 
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