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RESUMO 

O trabalho em questão faz um comparativo entre técnicas de previsão de séries             

temporais baseada na rede neural MultiLayer Perceptron (MLP). Cada técnica é           

usada como meio de aprendizado da rede neural, cada um desses métodos se             

diferencia na capacidade de busca e otimização no espaço de busca dos possíveis             

pesos do MLP, estas buscas são: busca local, busca global e busca global-local.             

Os algoritmos integrados com a rede neural criam 3 modelos. Estes são: o             

modelo 1 é o comum MLP + Gradiente de busca local; o modelo 2 é um híbrido                 

Algoritmo genético + MLP de busca global; e o modelo 3 é um híbrido              

Algoritmo Genético + MLP + Gradiente de busca global-local. Os dados           

aplicados na comparação das técnicas foram dados de ações de empresas. Os            

resultados demonstram que os métodos híbridos possuem um melhor         

desempenho do que o modelo comum, em especial o modelo híbrido 3 possui a              

busca global-local obteve um melhor desempenho em relação aos outros          

modelos. 

Palavras-chaves: Previsão; Séries Temporais; Redes Neurais Artificiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

ABSTRACT 

The work in question makes a comparison between time series forecasting           

techniques based on the MultiLayer Perceptron neural network (MLP). Each          

technique is used as a means of learning the neural network, each of these              

methods differs in the search capacity and optimization in the search space of             

the possible MLP weights, these searches are: local search, global search and            

global-local search. The algorithms integrated with the neural network create 3           

models. These are: Model 1 is the common MLP + Local search gradient; model              

2 is a hybrid Genetic Algorithm + MLP global search; and model 3 is a hybrid                

Genetic Algorithm + MLP + global-local search gradient. The data applied in the             

comparison of the techniques were given by stock of companies. The results            

demonstrate that the hybrid methods have a better performance than the           

common model, in particular the hybrid model 3 has the global-local search            

performed better than the other models. 

Keywords: Forecasting; Time Series; Artificial Neural Networks. 
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1. Introdução 

1.1. Justificativa  

Este trabalho é relevante para descobrir qual dos sistemas de previsão de séries             

temporais propostos conseguem extrapolar o valor futuro (saída do modelo) de           

forma mais condizente com a realidade. Um exemplo de aplicação desses           

modelos são as próprias ações. Ações são pedaços de uma empresa, estas são             

comercializadas na bolsa de valores com o objetivo de gerar renda para que a              

empresa possa fazer seus investimentos, deste modo, a pessoa que compra a            

ação se torna sócio da empresa (TORORADAR, 2016).  

O mercado de ações é um relacionamento mútuo entre partes          

interessadas. Estas são: investidor que obtém lucro através da venda de ações da             

empresa (assim que a ação estiver valorizada), ou repasse de lucro da empresa             

aos seus acionistas. A empresa, por sua vez, ganha do investidores capital para             

financiar os projetos da empresa.  

Apesar do sistema de ações ser lucrativo, o mesmo também é um sistema             

de risco em que ações podem desvalorizar ou supervalorizar. Com a intenção de             

evitar perda e conseguir lucro, fazer extrapolações/previsões de valores         

seguintes é uma ideia relativamente boa. De acordo com Rueda (2014) a            

previsão de ação é fundamental para os investidores devido ao grande risco            

envolvendo o mercado de ações.  

Considerando esse problema no mercado de ações e outros problemas          

desse tipo que envolve perdas, a precisão da previsão se torna um fator             

relevante na tomada de decisão. Por este motivo, este trabalho é interessante            

porque fornece qual dos melhores sistemas de série temporal usados é mais            

aconselhado a usar, para evitar perdas por causa de uma previsão ruim. 

1.2. Caracterização do Problema  

Este trabalho deseja obter o conhecimento sobre qual dos 3 modelos/sistemas           

utilizados neste trabalho possui o melhor desempenho para o problema de           
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previsão de séries temporais, isto significa que, o problema é saber qual dos             

sistema de previsão comparados neste trabalho é mais adequado.  

Os modelos usados foram baseados em uma rede neural artificial (RNA)           

denominada MultiLayer Perceptron (MLP). Os algoritmos de aprendizado para         

a rede neural variam pela capacidade de busca de solução. Estes algoritmos são:             

o primeiro algoritmo de busca é do tipo global chamado de algoritmo genético             

(AG) e o segundo algoritmo do tipo local é chamado de gradiente descendente             

(GRA) de acordo com Battiti (1992 apud Prudêncio, 2002) o gradiente é            

considerando o algoritmo de treino mais utilizado para o aprendizado de redes            

neurais, ou seja, é o algoritmo mais comum de se utilizar em rede neurais é o                

gradiente. Vale ressaltar que a versão do gradiente usado no MLP foi o             

backpropagation. 

De acordo com Braga, Carvalho e Ludermir (2007) a RNA tem habilidade            

de aprender com os dados por meio de exemplos e generalizar a informação             

aprendida; após a rede aprender consegue dar respostas coerentes de dados não            

conhecidos. Já Hornik (1989, apud Cechin e Stertz, 2003) concorda com a            

grande capacidade computacional das redes neurais e o mesmo autor também           

diz que uma RNA é um aproximador universal multidimensional de uma           

função. 

Considerando essas vantagens descritas das RNAs é interessante aplicar         

as mesmas a previsão, isto porque de acordo com Braga, Carvalho e Ludermir             

(2007) o problema de previsão se caracterizar por estimativa de situações           

futuras assim a rede deve aprender a partir de observações passadas para            

estimar situações futuras. 

Os modelos propostos a seguir são os que devem ser comparados, estes            

visam a capacidade de aprendizado da RNA proporcionado pela a capacidade de            

busca dos algoritmos de aprendizado usados nos modelos. Estes modelos são:           

um modelo comum MLP + GRA, um modelo híbrido que usa o AG + MLP e                
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outro modelo híbrido que usa em conjunto os dois meios de aprendizado AG +              

MLP + GRA. Cada um destes 3 modelos foi aplicado a séries temporais. 

Sobre o modelo híbrido de AG + MLP + GRA. O intuito é tentar fazer               

primeiramente o algoritmo genético encontrar uma solução boa no espaço de           

busca, em seguida, o gradiente tenta refinar essa solução encontrada pelo AG.  

As observações de séries temporais podem ser aplicadas à diversas áreas           

como: previsão econômica, análise de mercado de ações, controle de processos           

de qualidade, entre outros (NIST/SEMATECH, 2012, apud PROCHNOW,        

2013). Nesse trabalho, a aplicação das séries temporais será o mercado de ações,             

porém essas ações utilizadas não são o foco deste trabalho, essas ações são uma              

ferramenta necessária para se fazer o estudo comparativo desejado dos modelos           

de previsão comentados anteriormente. 

1.3. Objetivos e Metas  

a. Objetivo Geral 

Este trabalho tem como finalidade comprovar a eficiência dos sistemas híbridos           

para realizarem previsões em relação aos sistemas comuns. Este texto explora se            

o sistema híbrido (Algoritmo Genético + MLP + Gradiente) baseado na busca            

global-local é melhor que o sistema híbrido de (Algoritmo Genético + MLP) de             

busca global e o sistema comum de (MLP + Gradiente) de busca local. 

b. Objetivo Específicos 

i. Criar na linguagem de programação Java os modelos de redes neurais           

usados nas séries temporais; 

ii. Capturar os dados diários de bases de ações para utilizar nos modelos            

propostos, estas ações são: Petrobras (PETR4), Apple (AAPL34.SA),        

Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA34.SA) e Ford (FDMO34.SA); 

iii. Treinar as redes neurais dos modelos propostos com a finalidade das           

redes aprender a extrapolar os valores de forma eficiente; 
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iv. Analisar e comparar os resultados das previsões dos modelos utilizados. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Séries Temporais 

Séries temporais é uma área de previsão em que se utilizar dados passados ou              

observados de uma mesma variável de estudo, no intuito de criar um modelo             

capaz de descrever a relação subjacente, ou seja, o modelo tenta extrapolar os             

dados futuros (ZHANG, 2001). 

Os dados de uma série são organizados em sequência, dos dados mais            

antigos para dados mais novos. Supondo que s seja uma série temporal é m seja               

o tamanho da série, esta se comporta da seguinte forma s = ,             v, v , , ... ,[  2  v3  vm]  

onde v é um valor qualquer da série. A série também pode ser organizada na               

forma de matriz M = . Nesse caso, cada valor de s é uma      S, S , , ... ,[  2  S3  Sm]          

subsérie. Note que, conforme se avança as linhas da matriz, os valores mais             

antigos desaparecem e um novo valor entra na matriz, conforme o exemplo da             

Tabela 1. 

Tabela 1. Exemplo de Série temporal. 

445 448 450 447 451 453 454 454 459 440 

448 450 447 451 453 454 454 459 440 446 

450 447 451 453 454 454 459 440 446 443 

447 451 453 454 454 459 440 446 443 443 

Fonte: Própria. 

2.2. Aprendizado Supervisionado 

O aprendizado supervisionado envolve uma entidade a agir como um professor.           

Sua função é estimular as entradas através do comparativo entre a saída obtida             

do modelo e a saída desejada informada pela entidade que contém a resposta             

desejável. Esta entidade é denominada de professor (BRAGA, CARVALHO e          

LUDERMIR, 2007). 
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Figura 1. Representação do Aprendizado Supervisionado. Fonte: (BRAGA, CARVALHO e 

LUDERMIR, 2007) 

Na Figura 1, note que, para cada padrão de entrada, sua saída deve ser              

comparada com a saída desejada, a diferença desses valores resulta no erro e. O              

e servirá como parâmetro para alguma técnica de aprendizado, assim, o modelo            

é ajustado. 

2.3. Rede Neural Artificial 

As RNAs são modelos matemáticos que foram inspirados no neurônio biológico,           

apesar de que pouco dessa inspiração foi mantido nessa ideia inicial devido a             

avanços da área. O neurônio biológico possui 3 características que serviram de            

inspiração paras as RNAs. Na Figura 2, essas características são corpo celular,            

axônio e dendritos. Simplificando, os dendritos são os estímulos dos outros           

neurônios, o corpo celular serve para somar os estímulos processando a           

informação e, por fim, o axônio é a saída do corpo para outro neurônio. Outro               

fator do neurônio biológico que vale ser citado são as várias conexões dos             

neurônios chamadas de sinapse. Estas serviram como inspiração para as          

conexões dos modelos matemáticos da rede neural. 

 

Figura 2. Neurônio o biológico. Fonte: BORGES et al. (2015) 

16 



 

A primeira RNA foi baseada nestes 3 conceitos do neurônio biológico, os            

dendritos serviram de inspiração para as entradas x = , a relação         x , , x ][ 1 x2 x3,..., n    

de sinapse e a ideia de que cada dendrito pode ter estímulo diferente serviu              

como inspiração dos pesos w = . Como não se sabe o quanto de      w , , w ][ 1 w2 w3,..., n         

estímulo cada w deve passar para o neurônio, estes são inicializados com            

valores aleatórios. Já o corpo celular inspirou a soma ponderada u = e,            ∑
n

i=0
xi * wi   

por último, o axônio inspirou a função de ativação que esta é saída do        (u)f       

neurônio y = . Esse primeiro modelo foi proposto por McCulloch e Pitts  (u)f           

(MCP) em 1943. Esse modelo serviu como base para a criação dos modelos mais              

avançados como o perceptron e adaline. A seguir, a Figura 3 representa o             

modelo MCP. 

 

Figura 3. Neurônio de McCulloch e Pitts. Fonte: Própria.  

Sobre a função de ativação, ela simula se o estímulo do neurônio            

biológico deve ou não disparar. Essa ideia serviu como base para a função             

degrau, descrita na Equação 1. θ (valor é predefinido) é o limiar de ativação de               

disparo, isto significa que caso a soma ponderada seja igual ou superior ao             

limiar o resultado é 1 (um), caso contrário, resulta em 0 (zero).  

                                                       (1) f (u) {1 w  OU  0 w }y =  =  = ∑
 

 
xi i ≥ θ = ∑

 

 
xi i < θ  

Existem vários tipos de funções, a utilidade delas só depende do           

problema ou do tipo de rede em questão. Além disso, algumas destas funções             
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não foram necessariamente inspiradas no neurônio biológico, essas funções são          

a linear descrita na Equação 2 e a sigmóide descrita na Equação 3. 

                                                                                                           (2)(u) y                 f =   

                                                                                                      (3)(x) f = 1
1 +e  −u  

Algumas redes utilizam um peso extra chamado bias b. Este auxilia no            

desempenho da rede, e sua entrada correspondente sempre é 1 ou -1. O bias é               

utilizado na soma ponderada antes da função de ativação, ou seja, apenas mais             

um valor. A Equação 4 apresenta a soma ponderada com o b.  

u =                                                                                                                (4)∑
n

i=0
xi * wi + b  

Para saber o quanto uma rede está aprendendo, usa-se uma função de            

custo como métrica de avaliação da rede. Considerando que a rede use alguma             

técnica de aprendizado supervisionado, a ideia da métrica é comparar os erros            

do modelo de forma que quanto maior for o erro menor é o aprendizado da               

rede. Conforme o número de épocas (interações) vai passando, a função de            

custo tende a diminuir e a rede tende a fazer ajustes cada vez menores, até que                

não seja mais viável continuar o aprendizado ou o erro seja igual a zero. Para               

isto, considera-se que a rede em questão resolve o problema. O Gráfico 1             

representa as interações e a diminuição do custo conforme as épocas passam. 

 

Gráfico 1. Custo. Fonte: Própria. 
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2.4. Perceptron  

O perceptron de uma camada ou perceptron simples é uma rede neural baseado             

no modelo de MCP, criado por Rosenblatt em 1958. O perceptron simples usa             

todos os conceitos do modelo MCP, o diferencial entre eles é em relação ao              

aprendizado da rede proposto por Rosenblatt. 

Através do processo de aprendizado supervisionado, os pesos e o linear           

do perceptron será atualizado de forma decremental ou incremental,         

dependendo do sinal da rede. Este processo se repete até que a saída final seja               

similar a resposta desejada (PALMIERE, 2016). A forma para a aprendizagem           

dos pesos e o linear está descrita de nas Equações 5 e 6. Um pequeno detalhe                

que deve ser mencionado é em relação ao termo n (taxa de aprendizado). Este              

servirá como um grau de aprendizado da rede. Isto significa que a taxa de              

aprendizado baixa representa um aprendizado mais lento e preciso. Já o erro e é              

obtido através da diferença entre saída desejada y e a saída obtida f(u). 

                                                                                        (5) novo w antigow =  + n * e * x  

                                                                                         (6) novo  antigo  θ = θ + n * e * x  

2.5. MultiLayer Perceptron 

O multilayer perceptron (MLP) é uma evolução do perceptron de uma camada.            

Sua estrutura consiste em adicionar uma ou mais camadas escondidas entre a            

camada de entrada e a camada de saída desejada. A função de uma camada              

escondida é aumentar a capacidade computacional da rede de forma a diminuir            

o ruído. De acordo com Braga, Carvalho e Ludermir (2007), a qualidade da             

saída corrente em relação a saída desejada depende do número de neurônios na             

camada escondida. 

A computação do MLP tende a ser mais complexa em relação a outras              

redes de uma camada, como Perceptron e Adaline. Isso ocorre devido à alta             

complexidade de usar uma ou mais camada(s) no algoritmo MLP. Contudo usar            

mais de uma camada escondida não é interessante porque grande parte das            
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aplicações já são resolvidas com apenas uma camada (GALLANT, 1993, apud           

CORTEZ ,1997). 

Para obter a saída da rede MLP, é preciso seguir a sequência de passos.              

Cada neurônio de uma camada escondida receberá as entradas x, por           

consequência cada um dos neurônios terá w e b distintos, assim como na             

camada de entrada. Usando a notação NET para referência a soma ponderada,            

cada um dos NETs representa o estímulo para função de ativação dos            

neurônios. A Equação 7 apresenta o NETs para cada neurônio da camada            

escondida. Cada j representa o índice de um neurônio da camada escondida e i              

representa o índice para cada entrada/pesos. 

                                                                                                  (7)ET  N j =  ∑
n

i =0
xi * wji + bj  

Após obter o conjunto de NETs, cada um dos NETs deve passar pela a              

função ativação na Equação 3. Obtém-se desta forma um conjunto da camada            

escondida f(NET). Após todo esse processo, os neurônios da camada escondida           

passam o seus estímulos f(NET) para a camada de neurônios seguinte que            

serviram como entrada para a soma ponderada do NETo. O cálculo da camada             

de saída NETo é destacado na Equação 8. 

                                                                              (8)ETo  (NET )N k =  ∑
n

k =0
f j * wokj + bok  

O conjunto NETo passado como estimula em uma das funções de           

ativação, a exemplo da Equação 2 ou na Equação 3, a escolha depende do              

problema. Após a(s) saída(s) da função de ativação, k é o número de saídas por               

vez da rede. O wo é uma matriz de pesos da última camada que depende do                

número de neurônios da cada anteriores j e o número de saída da rede k. Por                

último bo é o conjunto de bias da última camada, e seu tamanho depende de k.                

A representação gráfica do MLP de uma camada escondida e uma saída é             

exibida na Figura 4. 
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Figura 4. Representação do MLP. Fonte: NEATAPTIC. 

Normalmente a técnica usada para a aprendizagem da rede MLP de uma            

camada escondida é o backpropagation, o mesmo é uma forma de gradiente. O             

primeiro trabalho relevante sobre backpropagation foi em 1986 por David          

Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams. Para exemplificar o         

backpropagation, será considerado uma MLP com apenas uma saída e uma           

camada escondida. 

O intuito do backpropagation é ajustar os pesos através do erro para a             

camada anterior. Para atualizar os wo da camada escondida, usa-se a Equação            

9 (erro * derivada da saída), onde δ0 servirá como um erro na atualização do               

gradiente descrito na Equação 10. 

                                                                                                        (9)0 e f (NETo)δ =  * ∂   

                                                                 (10)o  novo o  antigo  δ0 (NET )w j = w j + n *  * f j  

Para a atualização dos outros w, usa-se uma ideia parecida com δ0. A             

diferença é a troca de valores da associados aos pesos w como a derivada da               

saída ∂f(NET) e a entrada x. A Equação 11 mostra como calcula o ajuste do erro                

δH para os w. Por fim, resta apenas atualizar o gradiente, como está descrito              

pela a Equação 12. 
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(11)H  f (NET ) 0 o  δ i = ∂ j * ∑
n

j=0
δ * w j     

                                                                           (12)  novo   antigo  δHw ij = w ij + n *  i * xj  

2.6. Algoritmo Genético 

O Algoritmo Genético (AG) é um algoritmo de otimização baseado na teoria de             

Charles Darwin. O AG tende a representar mecanismos da seleção e evolução da             

teoria da seleção natural das espécies. Além de estudos dos Gregor Mendel foi             

usado de inspiração para o AG (ROSA e LUZ, 2009). O AG é um algoritmo de                

busca, e a partir de operadores e métricas de qualidade o algoritmo começa de              

soluções possivelmente ruins para soluções ótimas. 

As soluções do AG são por indivíduos ou cromossomos, cada indivíduo é            

constituído por um conjunto de genes. Já um conjunto de soluções é chamado             

de população. Todos os indivíduos passam por uma avaliação de qualidade           

chamada de fitness; este serve para indicar o quão bom é uma solução.             

Conforme se observa na natureza, um indivíduo de população de uma espécie            

tende a se relacionar de forma a gerar novos indivíduos. Essa ideia de             

reprodução foi adaptada para os mecanismos do AG; de forma semelhante, a            

população do AG também gera novos indivíduos substituindo parte ou todos os            

antigos indivíduos.  

Uma dificuldade na implementação do AG é em relação a como fazer            

uma representação do indivíduo e dos genes, a representação depende da           

necessidade do problema e da criatividade do programador para criar uma           

representação adequada para seu problema. Normalmente a representação        

binária é a mais comum a se utiliza. Na Figura 5, 0 (zero) ou 1(um) representa                

um gene e a junção de todos é um indivíduo. 

 

Figura 5. Representação de um indivíduo. Fonte: Própria. 
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Já os mecanismos da teoria da evolução que diz que os seres evoluem, os              

indivíduos se reproduzem, os indivíduos mais adaptados sobrevivem enquanto         

os menos adaptados morrem. Todas essas premissas serviram como inspiração          

para os operadores do AG. Estes operadores são: o operador de seleção serve             

para selecionar quais indivíduos serão escolhidos para a próxima geração, vale           

destacar que existe uma técnica chamada elitismo, este é um meio de auxiliar na              

seleção de forma que um bom indivíduos não seja perdido com o passar das              

gerações; o operador de cruzamento conforme o nome indica serve para           

reproduzir os indivíduos de forma a trocar os genes, consequentemente gerar           

novos indivíduos; e o operador Mutação transforma o indivíduo de forma a            

alterar um ou mais genes de um indivíduo. 

2.7. Busca Local 

O espaço de busca de uma função representa todos os possíveis valores que uma              

determinada função pode assumir. Algoritmo de busca local é uma ferramenta           

para explorar o espaço de busca de uma função (OLIVEIRA e GUELPELI, 2011).             

Para trabalhos que necessitam saber qual é o menor valor ou maior valor             

possível de uma função, o algoritmo de busca tenta encontrar o valor máximo             

ou mínimo possível, o primeiro tipo de busca é local. De acordo com             

Mahinthakumar E Sayeed (2005), a busca local é normalmente interessante          

pequenas áreas do espaço de busca. 

Considere um exemplo simples. A equação do Gráfico 2;     f (a) a²   =  − 4    

supondo que o objetivo desejado é encontrar o valor mínimo de f(a) (eixo Y) no               

espaço de busca ou que pelo menos se encontre um valor próximo o suficiente              

de um nível aceitável. O algoritmo de busca tenta encontrar o valor de a (eixo X)                

para que corresponda com o menor valor da equação f(a). 
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Gráfico 2. Representação da função . Fonte: Própria.(a) a²  f =  − 4  

Os algoritmos de busca local normalmente começam com solução inicial          

aleatória ou construtiva e conforme o algoritmo vai fazendo cada iteração, ele            

tende a melhorar a solução até encontrar um ótimo resultado (OLIVEIRA e            

GUELPELI, 2011). Um desse algoritmos tende a respeitar esse padrão de           

interação é o gradiente. 

Para um problema que exista apenas um mínimo na função o algoritmo            

de busca local será melhor que um outro tipo de algoritmo denominado busca             

global, em termos de tempo de resposta/custo computacional. Outra         

característica da busca local em relação a busca global é que a busca local tem               

uma convergência mais refinada em uma região específica do espaço de busca,            

ou seja, um algoritmo de busca local consegue encontrar ou chegar mais            

próximo do mínimo da função do que um algoritmo de busca global.  

2.8. Busca Global 

Conforme se sabe os algoritmos de busca local tende a ficar presos em mínimos              

locais, ou seja, é possível que algoritmo não encontre o menor valor da função.              

Dependo do problema que o algoritmo é utilizado, a solução pode não ser             

satisfatória ou até mesmo ruim. De acordo com Masters (1995 apud Prudêncio,            

2002) o melhor que os algoritmos de busca local podem fazer é encontrar o              

mínimo local mais próximo do ponto de início de busca. 

Existe até a possibilidade do algoritmo de busca local consegui chegar no            

mínimo global de uma função, mas isto depende de onde é iniciada a busca do               
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algoritmo. No entanto, para que o algoritmo comece em espaço bom de busca,             

ele deve ser executado várias vezes. Isto faz com que o algoritmo dependa de um               

fator aleatório, ou seja, depende do problema. Se o espaço de busca é muito              

grande, pode ser que o algoritmo demore muito até encontrar um bom início. 

Diferentemente dos algoritmos de busca local, os algoritmos de busca          

global são aqueles que conseguem explorar todo o espaço de busca de uma             

função ou problema. De acordo com Harman e Mcminn (2009), as técnicas de             

busca global visam superar um ótimo local no espaço de busca para encontrar             

soluções otimizadas globalmente. Quanto existe mais de um mínimo no espaço           

de busca é aconselhável se pensa em utilizar um algoritmo de busca global. 

Suponha que o Gráfico 3 represente uma função de custo das soluções de             

um problema. Observe que existe um momento de queda marcado de vermelho.            

Este é um mínimo local. Nesse caso, o algoritmo de busca local ficaria preso              

nessa região; já o algoritmo de busca global consegue explorar toda a função de              

solução, isto quer dizer, que o algoritmo de busca global consegue chegar            

próximo ao mínimo global (região verde) da função.  

 

Gráfico 3. Custo das Soluções. Fonte: Própria. 

 

2.9. Busca Global-Local 
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Apesar dos algoritmos de otimização global serem superiores aos algoritmos          

locais quando se trata de mais de um mínimo local, deve se considerar que os               

algoritmos globais não são bons para explorar regiões específica. Harman e           

Mcminn (2009) afirmam que o forte desempenho da busca local, juntamente           

com a necessidade de manter uma busca global por uma eficácia ótima, aponta             

naturalmente para a consideração de técnicas híbridas. 

Considerando aproveitar as vantagens das técnicas e superar        

desvantagens de cada tipo de busca, é interessante usar uma proposta híbrida            

de busca global-local, e assim, explorar as vantagens de ambos os otimizadores.            

A busca global-local utiliza alguma técnica de otimização global para explorar           

previamente o espaço de busca, quando é encontrado uma região ótima no            

espaço de busca é trocado a abordagem global para alguma técnica local. Dessa             

forma, a abordagem local converge para o melhor valor (ou o mais próximo             

possível) no espaço de busca. 

2.10. Modelos Híbridos 

Sistemas híbridos são a junção de duas ou mais técnicas distintas para formar             

técnicas mais robustas (PRUDÊNCIO, 2002). Esse tipo de abordagem é          

interessante porque a junção de diferentes técnicas da IA podem superar as            

desvantagens de alguma das técnicas, obtendo a vantagem dessas técnicas. No           

entanto, é importante destacar que é possível que um modelo híbrido possa ser             

irrelevante/pior para algum determinado problema devido à alta complexidade         

do modelo híbrido. 

De acordo com Prudêncio (2002) os principais objetivos dos sistemas          

híbridos são: (1) problemas altamente complexos que só podem ser          

solucionados pela divisão de sub-tarefas no tratamento desse problema, e (2)           

unir as vantagens de cada técnica e superar as desvantagens das mesmas.            

Diversos modelos híbridos existem na literatura; estes se diferenciam entre as           

técnicas usadas e pelos objetivos dos modelos. Alguns desses trabalhos de           

modelos híbridos na literatura são: 
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❏ Os trabalhos Mohammadzaheri (2009) e de Zhang (2001) apresentam         

modelos de a rede capaz de aprender as características linear e           

não-linear. 

❏ Outro modelo híbrido como o trabalho de Rueda (2014) usa o AG para             

otimização dos parâmetros (número de neurônios da camada escondida,         

taxa de aprendizado e o tamanho da entrada) da RNA. 

❏ Já Cortez (1997); Tang et. al. (2007); Mahinthakumar e Sayeed (2005)           

apresenta modelos híbridos baseados em um algoritmo evolucionário        

com alguma outra técnica. O propósito dos trabalhos é juntar duas           

técnicas com capacidade de busca diferente (global e local) para melhor a            

resposta. Esses trabalhos se assemelha bastante com a pesquisa deste          

trabalho. 

Apesar de existir uma considerável quantia de modelos híbridos         

existentes na literatura, foi proposta uma classificação para padronizar os          

modelos híbridos. A padronização por tipo de modelo híbrido proposta por           

Khebbal e Goonatilake (1995) citado por Prudêncio (2002) divide em 3 tipos de             

classes de sistemas híbridos. Estes são: 

❏ Tipo 1: Function Replacing (Substituição de função) neste tipo de          

sistema híbrido, uma técnica é usada para substituir uma função de outra            

técnica. Este tipo de sistema híbrido não adicionar nenhuma função extra           

para o sistema, essa adição só tenta superar alguma deficiência da técnica            

principal ou otimizar sua execução.  

❏ Tipo 2: Intercommunicating Hybrids (Híbridos Inter-Comunicativos)      

esse tipo de sistema é utilizado na resolução de problemas complexos que            

podem ser divido por várias subtarefas. Cada subtarefa do problema          

principal é solucionado por uma técnica inteligente. 

❏ Tipo 3: Polymorphic Hybrids (Híbridos Polimórficos) neste tipo sistema         

uma única técnica é adaptada para fazer uma tarefa de outra técnica. Este             

sistema é usado para tentar descobrir novas funcionalidades de uma          

técnica e entender como diferentes técnicas podem se relaciona, isto quer           
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dizer, que esse tipo de sistema é indicado para o estudo de modelos             

híbrido. 

Considerando a classificação de modelos híbridos proposto por Khebbal e          

Goonatilake os sistemas híbridos deste trabalho foram classificados no tipo 1 e            

tipo2. O modelo de AG + MLP apresenta a característica do tipo 1 de sistema               

híbrido porque o AG é utilizado para substituir o gradiente como técnica de             

aprendizado. O sistema de AG + MLP + GRA é do tipo 2 dos sistemas híbridos                

em razão de as técnicas inteligentes estão sendo usada em subtarefas no            

treinamento da RNA. 

2.11. Trabalhos Relacionados 

Os trabalhos a seguir referem-se a modelos ou técnicas que, de alguma forma,             

engloba os conceitos de RNAs, algoritmos de busca global-local e previsão.           

Alguns desses trabalhos tratam de características de modelos híbridos. Apesar          

destes trabalhos resolverem problemas diversos, algumas das suas        

características se assemelham entre os mesmos. 

Tang et al (2007) fazem um trabalho de comparação entre versões do            

parallel memetic algorithm (PMA) para resolução de alguns problemas de          

otimização combinatória. O PMA é um algoritmo bastante semelhante ao          

Algoritmo Genético (AG), a vantagem do PMA em relação ao AG é a capacidade              

de fazer a busca global-local de forma relativamente eficiente. Devido ao           

problema de convergência prematura causado pela alta frequência de busca          

local do PMA, outras versões do algoritmo que não tem esse problema foram             

utilizadas para comparar com a PMA, estas versões foram a PMA-dinâmico e a             

PMA- estático.  

Mahinthakumar e Sayeed (2005) usam algoritmos inteligentes para        

identificar fontes de água subterrânea. Dentre dos algoritmos de busca local, os            

autores usam vários tipos de modelos híbridos baseados no AG em conjunto            

com algumas técnicas de busca local tais como Levenberg-Marquadt,         

Hooke-Jeeves, entre outros (MAHINTHAKUMAR E SAYEED, 2005). O objetivo         
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é comparar qual dos métodos híbridos ou métodos de busca local é mais             

indicado para resolver o problema. 

Mohammadzaheri (2009) propõe trabalhar com um modelo de RNA         

semi-linear. Esta rede semi-linear é a junção de uma RNA linear e RNA             

não-linear na camada escondida desta rede. Esta rede é utilizada para resolver            

problemas que não tem grandes características de não-linearidade, mas é          

influência na resolução do problema proposto. O autor também faz uma           

comparação entre modelos. Estes são: neuro-fuzzy, modelo linear, modelo         

não-linear e o modelo semi-linear. O problema do trabalho a ser resolvido tem             

relação com a previsão de temperatura de um superaquecedor de usina elétrica. 

O trabalho de Zhang (2001) utilizar uma abordagem híbrida para séries           

temporais baseado em uma RNA e o modelo linear chamado Autoregressive           

Integrated Moving Average (ARIMA). O objetivo do autor é fazer um modelo            

capaz de aprender características, tanto de problemas lineares quanto de          

não-lineares. 

Cortez (1997) utiliza um sistema híbrido de AG e RNA para a previsão de              

séries temporais. Ele aplica o AG como busca global até encontrar os pesos             

bons, depois ele aplica o backpropagation como uma busca local para otimizar            

os pesos da RNA. Cortez também compara seu sistema híbrido com outros            

modelos ARIMA e Holt-Winters. 

Rueda (2014) desenvolve uma ferramenta de previsão para desktop         

chamada EsnPreditor, caracterizada por ser de fácil usabilidade. O autor usa o            

AG e PSO para a otimização dos parâmetros da rede neural Echo State             

Networks. 

Alves, Ferreira e Gouvêa (2016) trazem um estudo diferente em relação a            

modelos híbridos, devido a uma troca de ordem nos algoritmos de aprendizado.            

O sistema usa uma mistura de gradiente descendente e algoritmo genético para            

o aprendizado do MPL, o diferencial é o gradiente fazer um aprendizado inicial             

dos pesos e depois é aplicado o AG na atualização dos pesos da rede. 
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 Souza (2012) apresenta um estudo comparativo entre 3 tipos de redes, o            

MLP, Elman e Jordan, feitos no framework do Java Encog no intuito de verificar              

a melhor implementação para o problema previsão da cotação de ações da            

bm&fbovespa. 

Giacomel (2016) usa dois modelos de MLP baseado em Ensemble. O seu            

objetivo é fazer previsão de séries temporais com o diferencial de não se             

preocupar com o valor numérico dos modelos, mas com sinais que os modelos             

podem emitir. Estes sinais podem ser chamados de ordens, estes são: compra,            

venda e indeciso (quando não há uma certeza de tendência de alta ou baixa).              

Este trabalho é pode ser indicado principalmente para investidores. 

Veras (2013) apresenta estudo que se assemelha bastante com o de Souza            

(2012), principalmente porque o mesmo também utilizar o Encog, o MPL, o            

Jordan e o Elman. Mas apesar disto, o problema a ser resolvido é totalmente              

diferente de Souza, ou seja, um modelo de rede neural não depende da base do               

problema. 

3. Metodologia e Estratégia de ação 

3.1. Normalização 

A princípio, antes de começar a alimentação dos dados no modelo é necessária             

uma normalização dos dados para a entradas da RNA. Isso deve ser feita sempre              

que é utilizado a função de ativação, que no caso a utilizada nos modelos              

não-lineares é a função sigmóide expressa na Equação 3.  

Com relação a função de ativação linear (Equação 2), a normalização           

pode se fazer necessária. Devido a algumas bases terem problema de           

representatividade dos dados, podem ocasionar que a variável dos pesos          

associados da RNA aumente até o infinito, ou seja, impedindo o aprendizado. A             

Equação 13 apresenta a normalização. 

                                                                                                                   (13)(x)f = x−min
max−min  

O x é um valor real, MIN é o valor mínimo real da base, e MAX é o valor                   

real máximo da base. Desta forma, cada valor da base será transformado em um              
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número real entre 0 e 1. Assim, impedindo que os pesos aumentem de forma a               

tender ao infinito.  

3.2. Desnormalização 

Após a realização do aprendizado por parte do modelo, é necessário transformar            

o conjunto de dados para um conjunto que corresponda com a estrutura da base              

anterior a normalização. Desta forma, cada saída dos modelos já citados deve            

passa pelo o processo da Equação 14. Desta maneira, cada saída normalizada            

entre 0 e 1 será convertida para valores reais, entre os valores de mínimos e               

máximos do conjunto.  

                                                                                       (14)(x) x max in) inf =  * ( − m + m  

3.3. Métrica de Avaliação 

A métrica de avaliação de todos os modelos propostos anteriormente será dada            

pela a função de custo Equação 15. A Equação 15 é chamado de erro médio               

quadrático (EMQ), sua função é expor a qualidade do aprendizado do modelo            

em questão ao qual se deseja avaliar. 

                                                                                                   (15)MQ (y )²E =  n
1 ∑
n

i=0
i − y′i  

Explicando a equação, y é a saída desejada, y’ é a saída de um modelo e                

n é a quantidade de saídas. Então o que acontece é um somatório da diferença               

entre todas as saídas desejada e as saídas obtidas, assim obtendo os ruídos, por              

fim será dividido por n. Uma observação sobre o aprendizado do modelo,            

quanto menor é o valor do EMQ melhor é a qualidade deste modelo. 

3.4. Tratamento dos Dados 

Os dados das ações foram tratados da seguinte forma: foi é necessário dividir o              

conjunto de dados total U em três novos conjuntos, a saber A, V e T, os quais                 

representam respectivamente, o treino, conjunto de validação e conjunto de          

teste. A união destes conjuntos é equivalente ao conjunto de dados total, A V            ⋃ ⋃

T = U.  
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O conjunto A neste trabalho é 50% do conjunto U, o mesmo é utilizado              

para o aprendizado do modelo. O V com cerca de 20% de U, serve como               

conjunto extra para o treinamento. No entanto, este não é treinado, sua função             

indica por meio da métrica de avaliação se esta não está oscilando, desta forma              

pode ser um indicador de parada no treinamento. Por fim, o conjunto T             

representa cerca de 30% do conjunto U; sua função é testar o aprendizado do              

modelo em dados do qual este modelo não teve qualquer interação, desta            

maneira é possível saber se o mesmo consegue extrapolar valores futuros. 

3.5. Parâmetros do Algoritmo Genético 

Os operadores e representações do AG utilizado em conjunto com o MLP segue             

a estrutura descrita a seguir: 

❏ Representação do indivíduo: Os genes foram representados por        

valores reais entre -1 e 1, um do gene é equivalente a um peso, assim o                

indivíduo ou solução é composto de pesos. A Figura 6 apresenta alguns            

indivíduos. 

 

Figura 6. Representação da população do Algoritmo Genético. Fonte: Própria. 

❏ Função de fitness: A função de fitness do AG usa a métrica de             

avaliação o EMQ para avaliar a adaptabilidade da população, a função           

está descrita na Equação 16. A idéia dessa equação é, quanto menor for a              

métrica de avaliação, maior é o valor de fitness; e quanto maior for a              

métrica, menor é o fitness. Isso faz que as chances de indivíduos com             

bons genes sejam mais selecionados do que indivíduos ruins. 

                                                                                          (16)itness f = 1000
1+Métrica  
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❏ Seleção: O operador de seleção torneio é o escolhido para o AG, o qual              

funciona de forma bastante simples. Em resumo, é definida a janela de            

tamanho n; em seguida, serão sorteados indivíduos da população até que           

o número de indivíduos sorteados seja igual a n. Quando a janela estiver             

completa, o indivíduo com maior fitness é selecionado. O processo de           

seleção se repete normalmente, até que o número de indivíduos          

selecionados seja igual ao da população inicial. 

❏ Elitismo: Para auxiliar na seleção o elitismo foi usado. Este serve para            

passa o melhor indivíduo gerado para a próxima geração. O objetivo é            

garantir que melhor indivíduo não seja perdido devido aos mecanismos          

de aleatoriedade da seleção. 

❏ Crossover: Crossover aritmético usado para AG de representação real         

do indivíduo. A função do operador é apenas juntar pedaços dos           

indivíduos antigos ou pais com a finalidade de tentar gerar novos           

indivíduos filhos, estes com o fitness maior do que os pais. As Equações             

17 e 18 apresentam o crossover. O mais importante do operando é o             

termo um valor aleatório. Este serve para indicar o quanto de cada pai β             

o filho recebe. 

                                                                    (17)ilho  β 1 )F 1 =  * pai1 + ( + β * pai2  

                                                                   (18)ilho  (1 ) aiF 2 =  + β * p 1 + β * pai2  

❏ Mutação: A mutação usada para o AG é a mutação uniforme. Esta é             

usada para os indivíduos de representação real. A Equação 19 destaca           

que a mutação ocorre ao adicionar um valor aleatório x para um ou mais              

genes representado por  do indivíduo.g  

                                                                                                          (19) g′ = g + ∝  

3.6. Modelos 

Esta seção descreve os 3 modelos usados na previsão das séries temporais. A             

seguir são apresentadas as representações e descrições dos modelos. 
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O primeiro modelo aplicado para séries temporais, chamado neste         

trabalho de modelo 1, é o modelo MLP + GRA. Normalmente, o gradiente             

descendente é o algoritmo de atualização para a rede neural. Este modelo é             

relevante para o estudo, porque o backpropagation atualiza os pesos no espaço            

de busca de forma local. A Figura 7 ilustra a representação o fluxograma do              

modelo 1. 

 

Figura 7. Modelo 1: MLP+Gradiente. Fonte: Própria. 

O modelo 2 é uma junção da técnica de busca global algoritmo genético             

com o MLP. O interesse em utilizar juntas as duas técnicas é porque os AGs são                

menos receptivos a cair em mínimos locais, do que os algoritmos gradientes            

como o Backpropagation (PRUDÊNCIO, 2002). 

No modelo 2, o AG é um substituto para o gradiente. AG funciona como              

um algoritmo para atualizar os pesos da rede. A representação dos indivíduos e             

operadores do AG está descrita na Seção 3.5 já o tamanho da população é              

definido pelo o número de neurônios. A Figura 8 apresenta o fluxograma do             

modelo 2. Após o término de uma geração, os indivíduos são testados no MLP              

para obter o EMQ. Esse serve como parâmetro de qualidade na função do             
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fitness. Após a última geração do AG, é escolhido o melhor indivíduo para o              

MLP e, então, só apresenta os resultados.  

 

Figura 8. Modelo 2: MLP+AG. Fonte: Própria. 

Por fim, o modelo 3, apresentado no fluxograma da Figura 9, usa o             

gradiente e o AG para atualizar os pesos do MLP. Esse modelo primeiro atualiza              

os pesos por meio do AG até a finalização do número de gerações da mesma               

forma que o modelo 2; em seguida, depois que o melhor indivíduo é escolhido              

ele torna-se os pesos do MLP que serão atualizados pelo o gradiente.  

Como descrito na Seção 2.11 sobre busca global-local, a junção de           

técnicas com diferentes tipos de otimização é extremamente interessante para          

se superar as desvantagens de cada técnica. O AG é ótimo na convergência             

global, este tem uma deficiência otimização local, mas o AG é lento para             

encontrar uma solução (TANG et al, 2007). Para suprir a deficiência do AG, a              

junção com técnicas de aprendizagem local melhora a eficiência na busca           

(GOLDBERG e VOESSNER, 1999 apud TANG et al, 2007) 
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Figura 9. Modelo 3: AG+MLP+Gradiente. Fonte: Própria. 

3.7. Experimento 

As séries temporais foram extraída do site Alpha Vantage¹. Os dados analisados            

foram coletados entre 1 de Janeiro de 2018 e 20 de Dezembro 2018. Estes foram               

organizados conforme apresentado na Seção 2.1. Cada ponto da série representa           

um dia. Os dados utilizados foram valor de fechamento do diário.  

As empresas escolhidas foram Petrobras, Apple, Microsoft, Ford e Tesla.          

O motivo foi que estas ações estão na ativa e são famosas. Todas as séries têm                

cerca de 200 pontos, conforme foi mencionado na Seção 3.4. Estes pontos            

foram separados em 3 conjuntos. O número de épocas para o modelo 1 é 300 do                

gradiente, modelo 2 com 100 gerações e o modelo 3 com 100 gerações do AG e                

100 épocas do gradiente. 

Para configuração dos parâmetros dos modelos foi feito um pequeno           

número de tentativa de configurações desses parâmetros, a melhor configuração          

encontrada será descrita a seguir. Cada um dos modelos que usou o gradiente             
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teve como padrão uma taxa de aprendizado de 0.01. Já a configuração dos MLPs              

da seguinte forma 1 entrada, 10 neurônios para camada escondida usando a            

função de ativação sigmóide e apenas 1 neurônios para camada de saída usando             

a função de ativação linear.  

Para a comparação dos modelos foi utilizado EMQ do conjunto de teste.            

Desta forma, o modelo apresentado com menor valor é a melhor opção. No             

entanto, conforme os pesos da rede neural são iniciados de forma aleatória,            

existe a chance do resultado ser ao acaso. Para resolver esse problema, todos os              

modelos foram executados 30 vezes e tirado a média dessas execuções é obtido             

o valor do custo de cada modelo. 

Para confirmar os resultados das médias do EMQ não estarem          

mascarados. É necessário fazer uma pequena análise do desvio padrão dessas           

médias. Essa análise mostra se existe um valor da amostra, que está muito alto              

ou muito baixo que pode esta influenciado nos resultados das médias. 

4. Resultados 

A seguir, as melhores previsões de cada modelo estão apresentadas nos Gráficos            

4,5,6,7 e 8, separados por base. Cada figura apresenta a comparação do valor             

real da ação e o valor da previsão do modelo.  

Gráfico 4. Modelos 1,2 e 3 comparados com o valor real do MSFT. 
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Gráfico 5. Modelos 1,2 e 3 comparados com o valor real do PETR4. 

Gráfico 6. Modelos 1,2 e 3 comparados com o valor real do TSLA34. 

Gráfico 7. Modelos 1,2 e 3 comparados com o valor real do AAPL34. 
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Gráfico 8. Modelos 1,2 e 3 comparados com o valor real do FDMO34. 

Analisando graficamente e desconsiderando a diferença do modelo 1 em          

relação aos outros, não é possível saber qual é o melhor modelo (2 ou 3) de                

previsão. Neste caso, então se utiliza o experimento descrito na Seção 3.7 os             

resultados estão apresentados no APÊNDICE A. O resultado APÊNDICE A está           

descrito na Tabela 2, os valores são o resultado da média aritmética de 30              

valores da métrica de avaliação de cada modelo e ativo usado. 

Tabela 2. Custos em EMQ por modelos de RNA. 

ATIVO MLP+GRA  MLP+AG  MLP+AG+GRA 

Apple 3,705485769 3,066383724 3,035500715 

MSFT 16,06313364 7,441898126 6,949995218 

PETR4 2,311258325 0,752449518 0,990995271 

Tesla 237,4254587 216,9864445 215,7225301 

Ford 0,646177221 0,321334148 0,30089705 
Fonte: Própria. 

Observando os resultados da Tabela 2, nota-se que os modelos de RNAs            

que usa-se o AG apresenta uma diferença menor da realidade que os modelos             

tentar alcançar, ou seja, o modelos 2 e 3 que usam o AG são melhores que o                 

modelo 1. Para a confirmação dos resultados a Tabela 3 apresenta o desvio             

padrão de cada média por modelo. 
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Tabela 3.  Desvio padrão do EMQ por modelos de RNA. 

ATIVO MLP+GRA  MLP+AG  MLP+AG+GRA 

Apple 2,311638654488 0,468024254366 0,386579242779 

MSFT 8,674954106851 1,189611206689 0,895739086060 

PETR4 0,19625038464428 0,06196686376090 0,08219657790850 

Tesla 32,4063528790949 3,97514991391960 5,10363952628394 

Ford 0,238810876845  0,0610312337412 0,049931504931 
Fonte: Própria. 

Nota-se que na Tabela 2 e na Tabela 3 os resultados do modelo 2 é               

superior ao modelo 1, isto deve se causado porque o problema do mercado             

financeiro é um problema que existem vários mínimos locais conforme se sabe            

AG é um algoritmo de busca global enquanto o gradiente é um algoritmo de              

busca local considerando este requisito é notável que o modelo 2 tem vantagem             

sobre o modelo 1.  

Com relação aos modelos 2 e 3, pode notar na Tabela 4 que o modelo 3 é                 

o melhor em 60% das bases utilizadas, o motivo desse resultado é que o              

algoritmo de busca local é bom para explorar regiões pequenas do conjunto de             

soluções possíveis enquanto a busca global é bom no espaço todo de busca, ou              

seja, quando a busca global encontra a melhor região do espaço de busca o que               

acontece é que a busca local refina essa área encontrada uma solução ainda             

melhor. 

Sobre a base PETR4 em que o modelo 2 foi melhor ao modelo 3, isso               

pode ter sido causado porque AG encontrou uma solução tão boa que não é              

possível melhorar com uma taxa de aprendizado tão alta ou talvez não é seja              

possível melhorar a previsão de forma significativa. Em consideração a ação da            

Tesla na Tabela 4 os modelos 2 e 3 são superiores ao modelo 1. No entanto os                 

resultados da média e do desvio padrão são distintos, ou seja, não é possível              

com estes resultados sabe qual dos modelos é melhor. 
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Tabela 4. Melhor modelos de RNA. 

ATIVO MELHOR MODELO 

Apple Modelo 3 

MSFT Modelo 3 

PETR4 Modelo 2 

Tesla Indeciso 

Ford Modelo 3 

Fonte: Própria. 

5. Conclusão 

Com os resultados obtidos, é possível notar que o modelo ideal para previsão da              

a maioria das séries temporais é o modelo 3 porque apresenta um ruído menor              

do que os outros modelos, ou seja, a previsão do modelo 3 representa melhor a               

realidade desejada.  

Isto significa que os sistemas híbridos realmente possuem um         

desempenho superior aos modelos comuns, principalmente quando se compara         

o modelo 3 com o modelo 1. No entanto vale ressaltar uma análise mais              

criteriosa seja o ideal para confirmar se o modelo 3 é realmente superior ao              

modelo 2. 

5.1. Sugestão para trabalhos futuros 

Para um possível trabalho futuro seria interessante abordar os 3 seguintes 

pontos:  

Ponto 1: Um trabalho que é bastante interessante foi o trabalho de Alves,             

Ferreira e Gouvêa (2016). O modelo híbrido invertido proposto é intrigante. Se            

for utilizado em previsão de séries temporais seria muito interessante a ser            

explorado em uma possível comparação com os modelos deste trabalho.  
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Ponto 2: Utiliza o AG como forma de otimização dos parâmetros (valor            

taxa de aprendizado, tamanho janela de entrada, número neurônios da camada           

escondida, tipos de função de ativação) da rede neural.  

Ponto 3: Outras técnicas da inteligência artificial com o PSO ou a lógica             

fuzzy podem ser interessante para algum outro trabalho futuro que use modelo            

híbridos. 
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APÊNDICE A 

Tabelas das 30 execuções modelos 
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