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Sistemas híbridos inteligentes    (hybrid intelligent systems)

Aplicações em finanças

Palestra

3

O que é um sistema inteligente ?

Inteligência artificial

The computer passes the test if the The computer passes the test if the 
interrogator cannot tellinterrogator cannot tell 4

Inteligência artificial

Alan Turing

http://www.turing.org.uk/turing/
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Conferência de Darmouth (Verão de 1956):
Se define ramo do conhecimento com nome de “Inteligência Artificial”

(John McCarthy) http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html

Marvin Minsky http://web.media.mit.edu/~minsky/ prefere simplesmente 
dizer que “inteligência artificial é a ciência de fazer com que 
máquinas façam coisas que requerem inteligência, se feitas pelos 
homens”

Inteligência artificial

Inteligência artificial
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metodologias "inteligentes"

busca tabu sistemas especialistas

algoritmos evolutivos
sistemas nebulosos

redes neurais
raciocínio probabilístico

inteligência computacional
(soft computing)

inteligência artificial

Inteligência computacional

Inteligência artificial (IA) x 
Inteligência computacional (IC) 
(soft computing; Zadeh, 1994 e também Bezdek, 1994)
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Computação natural: terminologia 
mais recente ...

Inteligência computacional
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Inteligência computacional

O que é? Para que serve?

computação
evolutiva/

inteligência
coletiva

sistemas
nebulosos

redes
neurais Capacidade

de 
aprendizado

Capacidade
de otimização

Capacidade de 
representação

Cada combinação é 
possível de ser 

realizada e 
utilizada
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Inteligência computacional

Conexão: Biologia e Engenharia

Sistemas bio-inspirados
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Computação evolutiva
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Métodos de otimização e busca estocástica baseados nos princípios e 
modelos da evolução biológica natural (Darwin) e genética (Mendel)

Computação evolutiva (evolucionária)

fundamentos biológicos
Charles Darwin, Gregor Mendel, Jean B. Lamarck, James Baldwin, Hugo 
Marie De Vries, Thomas Morgan, entre outros pesquisadores

O que são algoritmos evolutivos?

Computação evolutiva
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Computação evolutiva

Modelo
Computa-

cional
Natureza

Modelo
Biológico

Teoria de Darwin

Teoria de 
Computação 
Evolutiva

Ambientação

Jonh Holland: Adaptation in Natural & Artificial 
Systems,MIT Press, 1975 (2nd ed. 1992)
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Computação evolutiva

Classes de algoritmos evolutivos

Estratégias Evolutivas (evolution strategies): I. Rechemberg, 1973
– ênfase na auto-adaptação. O papel da recombinação é aceito, mas 

como operador secundário.
Programação Evolutiva (evolutionary programming): L. Fogel, 1960

– Previsão do comportamento de máquinas de estado finitas. 
Algoritmos Genéticos (genetic algorithms): J. Holland, 1962

– Indivíduos contém um genótipo formado por cromossomos
Programação Genética (genetic programming): J. Koza, 1992

– Evolução de programas
Sistemas classificadores
Evolução Diferencial (differential evolution): Storn e Price, 1985

– Otimização de parâmetros reais (ponto flutuante)
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Para que tipos de problemas 
usar os algoritmos evolutivos?

problemas de busca
problemas que requerem adaptação
problemas de otimização de sistemas
resolução de problemas complexos 

– multimodais
– não lineares
– não convexos
– com ruído
– não diferenciáveis
– variantes no tempo
– com objetivos conflitantes (múltiplos objetivos)

Computação evolutiva
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Aplicações industriais de 
algoritmos evolutivos

Computação evolutiva
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Aplicações de algoritmos evolutivos

Computação evolutiva

Network of Excellence
in Evolutionary Computation
(EvoNet) http://evonet.dcs.napier.ac.uk/

comissão européia ESPRIT IV
Membros: Bristish Aerospace, Daimler-Benz, Dassault Aviation, Hewlett
Packard Laboratories, Institut Français du Petrole, Rolls-Royce, SGS-Thomson
e Siemens

http://www.cooperation.dassault-aviation.fr/Hpproj1.htm

http://evonet.lri.fr/
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Algoritmos evolutivos

método de propósito geral

tratam sistemas complexos

não requerem informações 
relativas a derivadas 

permite implementação em 
paralelo eou distribuídas 

utilização do conhecimento 
obtido a priori pelo projetista

PotencialidadesPotencialidades

desempenho varia de execução 
para execução

complexidade computacional

apresentam dificuldades para a 
determinação do “ótimo”
(necessitam de busca local); 

de difícil aplicação em tempo real

LimitaçõesLimitações

Computação evolutiva
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Inteligência coletiva
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Inteligência coletiva

Aprender com a natureza
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Inteligência coletiva

O que é inteligência coletiva ?

Um membro contribui para o grupo torna-o mais forte

Elementos não inteligentes exibem comportamentos 
coletivos inteligentes
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Inteligência coletiva

Aprender com a natureza
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Inteligência coletiva

Formas de inteligência na natureza

H
um

anos

Sociedades
de anim

ais

G
ruposde 

anim
ais

Insetos

A
nticorpos

B
actéria

Partículas

Inteligência de grupos

Raciocínio Colônia

Inteligência individual

Evolução humana?
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Inteligência coletiva

Aprender mecanismos de colaboração
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Inteligência coletiva

Aprender mecanismos de colaboração
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Inteligência coletiva

Movimento “desorganizado”, mas com 
equilíbrio entre atração e repulsão
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Inteligência coletiva

Estrutura “semi-organizado”: criação de 
estruturas toroidais
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Inteligência coletiva

Nuvens ou enxames organizados: 
formação em V
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Inteligência coletiva (swarm intelligence)

Inteligência coletiva

colônia de formigas

colônia de bactérias

nuvem de partículas

sistema imunológico artificial
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Aprender com a natureza ...
Modelo computacional da busca de 
alimentos pelas formigas

formigueiro

alimento

Inteligência coletiva
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Sistemas nebulosos
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Sistemas baseados em lógica multivalorada para o tratamento e 
inferência com relação a informações vagas, imprecisas e/ou incertas

O que são os sistemas nebulosos
(fuzzy systems)?

pioneiros Aristóteles, Cantor, Boole, Morgan

fundamentos L. A. Zadeh, Jan Lukasiewicz, Max Black, Karl Menger

características dos sistemas nebulosos

modelo matemático complexo 
regras utilizadas para expressar a 
experiência do operador

processamento simbólico e computação 
numérica

Sistemas nebulosos
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Breve histórico dos sistemas nebulosos

Sistemas nebulosos

Bivalência: Desde Aristóteles, a lógica clássica se baseia em
bivalência V,F

Lei da não-contradição: A ∩ A’ = φ

Multivalência: Desenvolvida por Jan Lukasiewicz para lidar com o 
Princípio da Incerteza da Mecânica Quântica

1920: 3 valores
1930: n valores

Lógica nebulosa: Desenvolvida por Lofti Zadeh (1965 – artigo
“Fuzzy sets”) onde os elementos pertencem a um certo
conjunto em diferentes graus (graus de pertinência)
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“Criador” dos sistemas nebulosos

http://www.cs.berkeley.edu/~zadeh/

Sistemas nebulosos
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Sistemas nebulosos

Lógica nebulosa

A lógica nebulosa se diferencia das lógicas 
tradicionais
– conjuntos nebulosos => lógica multivariada que 

permite conceito de parcialmente verdadeiro.
Os valores verdade podem ser subconjuntos 
nebulosos de um conjunto base e denotados 
por termos lingüísticos 
– verdadeiro, muito verdadeiro, mais ou menos 

verdadeiro, não muito falso, etc.
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Sistemas nebulosos

Helicóptero do Michio Sugeno
Tokyo Institute of Technology
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Uma famosa aplicação no Japão ...

metrô de Sendai, Japão
proposto em 1978.
conseguiu permissão para operar em 1986 depois de 
300.000 simulações e 3.000 viagens sem pessoas.
melhorou a posição de parada em 3x.
reduziu o ajuste de potência em 2x.
potência total reduzida em 10%.

Hitachi ganhou o concurso para o metrô de Tóquio, em 1991.

Sistemas nebulosos
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Sistemas nebulosos

Aplicações comerciais e industriais

1994: O Japão exportou 35 bilhões de dólares em produtos
que utilizam sistemas nebulosos e neuro-nebulosos

Evolução da área
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Sistemas nebulosos

Sistemas nebulosos

Mamdani & Assilian (1975)

modelo lingüístico

Tagaki & Sugeno (1985)
Sugeno & Kang (1986)

Tsukamoto (1979)

modelo interpolativo modelo relacional

tipos de modelos

Quais sistemas nebulosos existem?
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Sistemas nebulosos

Sistemas nebuloso
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Sistemas nebulosos

Parâmetros dos 
sistemas nebulosos

Parâmetros das funções de pertinência dos antecedentes
(forma, localização, …)
Parâmetros das funções de pertinência dos conseqüentes
(modelo de Mamdani)
Parâmetros das funções dos conseqüentes (modelo de 
Takagi-Sugeno)
Agregação das pertinências dos antecedentes
Implicação / Inferência
Função de desnebulização (modelos de Mamdani)
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Sistemas nebulosos

habilidade de tratar sistemas 
complexos

utilização de termos e expressões 
da linguagem natural

facilidade de entendimento e 
simplicidade de implementação

tratam sistemas complexos e 
sujeitos a restrições

uso do conhecimento do projetista

PotencialidadesPotencialidades
quantidade de parâmetros a serem 
configurados

dificuldade da análise dos aspectos 
de: estabilidade, otimalidade e 
robustez do controlador

inexistência de uma metodologia 
consolidada para o  projeto

apresentam dificuldades para a 
determinação do melhor projeto

LimitaçõesLimitações

Sistemas nebulosos
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Aplicações industriais de 
sistemas nebulosos - I

Sistemas nebulosos
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Aplicações industriais de 
sistemas nebulosos – II

Sistemas nebulosos

44

Aplicações de 
sistemas nebulosos

Sistemas nebulosos

análise de estoque
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Redes neurais artificiais
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Redes neurais artificiais

fundamentos 
Williams James (1890), Alan Turing (1948), Donald Hebb (1949),  Warren
S. McCullogh & Walter Pitts (1943),  Hipócrates (3000 a.C.), entre outros 
muitos pesquisadores mais recentes como Marvin Minsky e Seymour Papert

Estudos pioneiros

Redes  neurais
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Neurônio biológico

Redes  neurais
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Neurônio artificial

Redes  neurais
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Alguns tipos de redes neurais 

Redes  neurais

Perceptron
de uma só
camada

Perceptron 
de camadas

múltiplas
Redes 

funcionais
base radial

Redes
Competitivas

Mapas de
Kohonen

Redes de 
Hopfield

Modelos
ART

Redes de Alimentação 
para Frente Redes Recorrentes

Redes Neurais
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Perceptron: limitações

Redes  neurais
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Rede neural 
perceptron multicamadas

Redes  neurais
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Redes neurais que usam funções 
de base (aproximadores locais)

Redes  neurais

Radial Basis Function Neural Networks (RBF-NN)
Probabilistic Neural Networks (PNN)
Generalized Regression Neural Networks (GRNN)
B-splines Neural Networks (BSNN)
Cerebellar Model Articulation Controller NN (CMAC-NN)
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Rede neural de função de 
base radial

Redes  neurais
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Redes neurais artificiais

habilidade de tratar sistemas 
complexos

representação de conhecimento 
quantitativo

processamento paralelo

aprendizado

adaptabilidade

generalização

PotencialidadesPotencialidades

perda de generalização devido ao 
sobre-treinamento

“maldição” da dimensionalidade

complexidade computacional

mínimos locais

LimitaçõesLimitações

Redes  neurais
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Aplicações industriais de redes neurais

http://www.kcl.ac.uk/neuronet/

http://www.it.uom.gr/pdp/DigitalLib/Neural/Neu_comp.htm

Redes  neurais
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Aplicações de redes neurais

Redes  neurais

NAVLAB Carnegie Mellon University, Robotics Institute

http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs/project/alv/www/index.html

http://www.ri.cmu.edu/labs/lab_28.html
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Aplicações de redes neurais

Redes  neurais

http://www.fcontrol.com.br/
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Aplicações de redes neurais

Redes  neurais

http://www.fcontrol.com.br/
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Sistemas híbridos 
inteligentes
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Sistemas híbridos inteligentes

Sistemas híbridos

sinergismo obtido pela combinação de duas ou 
mais técnicas;

objetivo: obtenção de um sistema mais poderoso 
(em termos de poder de interpretação, de 
aprendizado, de estimativa de parâmetros, de 
generalização, etc) e menos deficiências.
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Sistemas híbridos inteligentes

Sistemas híbridos

Existem três formas básicas de construção de 
sistemas híbridos:

– Híbrido seqüencial
– Híbrido auxiliar
– Híbrido incorporado
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Sistemas híbridos inteligentes

Sistemas híbridos

Híbrido seqüencial: um subsistema com técnica 1
atua como entrada de outro sistema com técnica 2

Exemplo: - Um pré-processador fuzzy ou estatístico
acionando uma rede neural.
- Forma mais fraca de “hibridização”, não sendo sempre 

considerado, efetivamente, como um sistema híbrido.
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Sistemas híbridos inteligentes

Sistemas híbridos

Híbrido auxiliar: um subsistema com técnica 2 é 
chamado pelo sistema com técnica 1 retornando 
ou realizando uma tarefa auxiliar.

Exemplo: - uma rede neural usa um algoritmo genético
para a otimização de seus pesos, ou de sua estrutura. Maior 

grau de “hibridização” que o híbrido seqüencial. 64

Sistemas híbridos inteligentes

Sistemas híbridos

Híbrido incorporado: não há separação visível 
entre os dois subsistemas. Pode-se dizer que o 
primeiro paradigma contém o segundo e vice-versa

Exemplo: - sistema neuro-fuzzy híbrido onde um sistema de 
inferência fuzzy é implementado segundo a estrutura de uma 
rede neural.

- Maior “hibridização” possível. Há sistemas em que a 
“hibridização” é de grau tão elevado que não é possível a 
separação dos dois paradigmas.
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Sistemas híbridos

Abordagens de sistemas híbridos 
inteligentes

Clássicas
Sistemas neuro-nebulosos
– ANFIS
– NetClass / NetProx / NetCon
– NFHQ /NFHB (sistema neuro-fuzzy hierárquico)

Sistemas neuro-evolutivos
Sistemas neuro-nebulosos evolutivos
Sistemas nebuloso evolutivos

Abordagens recentes
Sistemas neural e/ou nebulosos + inteligência coletiva
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Aplicações 
em finanças
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Aplicações

Áreas promissoras para aplicações de 
computação evolutiva e inteligência coletiva

Finanças/negócios

otimização de modelos nebulosos/redes neurais

abordagens de otimização multi-objetivo

otimização de portfolio
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Aplicações

Aplicações de computação evolutiva e 
inteligência coletiva
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Aplicações

Áreas promissoras para aplicações de 
sistemas nebulosos e redes neurais em 
finanças

Finanças/negócios

previsão de falência em empresas

análise de investimentos

processamento de cheques

gerenciamento de recursos 
humanos

marketing

gereciamento de projeto

gerenciamento de portfolio

detecção de fraudes

Estatística

classificação

clustering

previsão de séries temporais

reconhecimento de  padrões
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Aplicações

Literatura vasta do assunto
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Aplicações

Literatura vasta do assunto
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Aplicações

Literatura vasta do assunto
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Aplicações

Literatura vasta do assunto
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Aplicações

Literatura vasta do assunto
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

mercado financeiro http://www.elseware.fr/

desenvolvimento de ferramentas de suporte à
modelagem de aplicações financeiras

utiliza modelagem preditiva, otimização com múltiplos 
objetivos, análise “inteligente” de dados
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

negócios, processamento de imagens, 
classificação e reconhecimento de padrões

http://dibemail.dibe.unige.it/neuronet/ELSAG/eb-homep.html
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

finanças e telecomunicações http://www.neuralt.com/
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

otimização, suporte a decisão, estatística, 
análise quantitativa (consultoria e treinamento)

http://www.aasdt.com/
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

previsão de aplicações financeiras e bolsa de 
valores http://www.screamingmedia.com/en/solutions/industry_solutions/finance/
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

negócios, processamento de imagens, 
classificação e reconhecimento de padrões

http://www.nd.com/
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

sistemas híbridos neuro-evolutivos
http://www.wardsystems.com/
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

detecção de fraudes

http://www.fraudconsulting.com/?page=/products/Financial/HNC_Falcon_Fraud_Manager&section=products
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

previsão de falência e transações suspeitas

http://pages.stern.nyu.edu/~sjournal/articles_99/golinski.htm

http://peakconsulting.com/ijis3.pdf

http://www.sbaer.uca.edu/Research/2002/dsi/papers/283.pdf 84

Aplicações

Aplicações de redes neurais

análise de investimento

http://www.cheshireeng.com/Neuralyst/nexinv3.htm
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

análise de investimento

http://www.tradingsolutions.com/?CJ
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

suporte a decisão

http://www.deepinsight.com/DIAbout.html
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Aplicações

Aplicações de redes neurais

bolsa de valores

http://www.bykeyword.com/pages/detail11/download-11889.html 88

Aplicações

Aplicações de redes neurais

alguns outros sistemas neurais em uso ...
American Express, Mellon Bank, e First Bank estão estudando padrões do 
uso de cartão de crédito e detecção de transações questionáveis

Merrill Lynch & Co, Salomon Brothers Inc., Citibank, e World Bank estão 
usando sistemas para previsão de informações financeiras

Gerber Baby Food está usando para previsão de mercado futuro de gado

Chase Manhattan Bank analisa empréstimos que incorporam riscos

Veratex Corporation and Spiegel verifica recipientes potenciais de catálogos 
e consumidores

Texaco desenvolve aplicações geológicas
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Aplicações

E o futuro das aplicações ...

A imaginação é, de longe, muito mais 
importante do que o conhecimento. 

Albert Einstein 

Albert Einstein (Ulm, Alemanha, 14 de Março de 1879 - Princeton, EUA, 18 de Abril de 1955) 90

Aplicações

E o futuro das aplicações ...

91

Aplicações

Entretanto, Marvin Minsky menciona ...

“Nenhum computador tem consciência do que faz, mas, na maior 
parte do tempo, nós também não." 92

Questionamentos
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Muito obrigado 
pelo convite e paciência

Leandro dos Santos Coelho
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Homepage: www.produtronica.pucpr.br/leandro

E-mail: leandro.coelho@pucpr.br


