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Rezumat

Obiectivul acestei teze este utilizarea paradigmelor computaţionale inteligente, a
metaeuristicilor de optimizare globală şi a metodelor hibride rezultate din combinarea
acestora pentru modelarea şi predicţia pieţelor financiare, respectiv pentru optimizarea
portofoliilor. Datorită naturii complexe a proceselor ce stau la baza piețelor financiare (atât a
celor bursiere cât şi a celor valutare) și a interacțiunilor lor intensive cu o gamă largă de
factori economici, financiari și sociali, modelarea și predicția pieței valutare este o provocare
extrem de complexă cu care se confruntă astăzi finanţele cantitative. Tehnicile de inteligenţă
computaţională oferă cele mai bune oportunități pentru îmbunătățirea preciziei predicției și a
performanței de modelare, prin folosirea unor metode mai sofisticate, alimentate cu volume
mari de date, generate de pieţele financiare digitalizate. La nivel teoretic, teza surprinde
întregul spectru al acestor tehnici, ce integrează sistemele de inferențe fuzzy, rețelele
neuronale, calculul evolutiv, respectiv inteligenta distribuită (numită şi inteligenta roiurilor).
Un accent special a fost pus pe hibridizarea acestor tehnici predictive şi metaeuristici de
optimizare, prin care se încearcă dezvoltarea de sisteme computaționale inteligente care să
combine sinergic avantajele metodelor individuale ce fac obiectul hibridizării. La nivel
aplicativ, contribuţiile constau în utilizarea acestor metode neconvenţionale, bazate pe tehnici
soft computing şi metaeuristici de optimizare, pentru modelarea şipredicţia proceselor
financiare, respectiv pentru optimizarea portofoliilor. In calitatea lor de aproximatori
universali, reţelele neuronale, sistemele de inferenţe fuzzy, precum şi sistemele hibride neurofuzzy şi neuro-evolutive permit modelarea proceselor financiare cu caracteristici neliniare şi
nestaţionare şi obţinerea de performanţe predictive net superioare metodelor clasice de
estimare şi prognoză. Pe de altă parte, metaeuristicile multi-obiectiv reprezintă cadrul cel mai
eficient pentru optimizarea portofoliilor, care prin natura ei este o problemă cu mai multe
obiective conflictuale. Un set de aplicaţii consistente confirmă, prin rezultatele lor, eficienţa şi
superioritatea predictivă a metodelor inteligente utilizate în această teză.
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INTRODUCERE
Studiul Inteligenței Artificiale a fost şi este o problemă de mare interes. Inteligența
artificială se definește ca fiind: „studiul comportamentului inteligent și încercarea de a replica
astfel de comportamente folosind calculatoare și alte sisteme. Comportamentul inteligent
conectează percepția mediului înconjurător la acțiunea potrivită scopurilor actorului.
Inteligența, al cărui cost biologic este consumul de energie, se plătește prin îmbunătățirea
capacităţii de supraviețuire. Nu este necesară o înțelegere perfectă, ci doar o înțelegere
suficient de bună pentru a acționa în mod corespunzător în timp real”. (Dicționarul de Știință
și Tehnologie, 1992). Cercetările în domeniul Inteligenței Artificiale, au început încă din anii
1950, când dominantă a fost o abordare de tip simbolic, ce consta în principal din manipularea
simbolică a conceptelor. Fundamentul acestei abordări îl constituia logica formală şi logica
matematică, iar principala arie de aplicaţii o constituiau sistemele expert ce foloseau reguli de
raţionament bazate pe expertiza umană. Începând cu anii 1970 s-au conturat şi au devenit
dominante alte direcţii de cercetare: direcţia conecționistă, reprezentată de rețelele neuronale;
direcţia reprezentată de sistemele de inferenţe fuzzy şi direcţia bazată pe calculul evolutiv.
Aceste trei direcţii au constituit nucleul unui subdomeniu al Inteligenţei Artificiale, numit
Inteligenţă Comptaţională sau Soft Computing. Fundamentul acestor noi direcţii de cercetare
a fost reprezentat de studiul sistemelor naturale, în special cele biologice, din observarea
cărora s-a încercat dezvoltarea unor noi modele algoritmice pentru a rezolva probleme
complexe. Din modelarea inteligenței biologice și naturale au rezultat așa-numitele „sisteme
inteligente”, ce includ în principal rețelele neuronale artificiale (Artificial Neural Networks),
algoritmii evolutivi (Evolutionary Algorithms), inteligența roiurilor (Swarm Intelligence) și
sistemele de inferenţe fuzzy (Fuzzy Inference Systems). Plecând de la acestea şi exploatând
sinergia ce decurge din combinarea lor, au fost dezvoltate sisteme hibride, cu scopul de a
valorifica punctele forte ale fiecăruia şi a putea soluţiona astfel problemele dificile din lumea
reală. Principalele sisteme inteligente hibride sunt sistemele.
Există două clase de abordări hibride: sisteme inteligente hibride: sisteme neurofuzzy, neuro-evolutive şi fuzzy-evolutive; acestea au la bază paradigme computaţionale
inteligente şi flexibile precum: Inteligenţa Computațională (Computational Intelligence),
echivalentă în mare măsură cu ceea ce s-a numit Soft Computing; şi metaeuristici de
optimizare hibride; acestea constau în hibridizarea unor metaeuristici de optimizare inspirate
din natură în general, în special din biologie (ultimele fiind numite bio-mimetice).
Activitatea de cercetare în domeniul aplicării combinate a tehnologiilor computerizate
inteligente a fost inițiată de Zadeh (1994), care a inventat termenul Soft Computing, pe care
l-a definit ca o colecție de metodologii de calcul care oferă colectiv o bază pentru conceperea,
proiectarea și implementarea sistemelor inteligente. Principiul de bază al Soft Computing este
să exploatează toleranța pentru imprecizie, incertitudine și adevăr parțial pentru a obține
tractibilitate, robusteţe, cost scăzut al soluției și o mai bună legătură cu realitatea.
Logica fuzzy este o componentă importantă a soft computing ce acoperă diferența
dintre informațiile cantitative (adică datele numerice) și informațiile calitative (sau declarațiile
lingvistice), care pot fi procesate în comun folosind calculul fuzzy. În plus, logica fuzzy
operează cu conceptul de reguli IF-THEN în care premisele și consecințele sunt exprimate
folosind variabile lingvistice. Logica fuzzy stă la baza raționamentul aproximativ, introdus de
(Zadeh, 1975), pentru a efectua calcule logice cu propoziții imprecise, cum ar fi lanțurile de
inferențe fuzzy. Ele pot fi văzute ca o extindere a calculului propozițional tradițional, pentru a
putea opera cu adevăruri parţiale.Rețelele neuronale, sunt o altă componentă importantă, ce au
capacitatea de a extrage cunoștințe din datele disponibile, adică capacitatea de a învăța din
exemple, pe care sistemele bazate pe logica fuzzy nu le au. Această capacitate este cunoscută
sub numele de paradigma învățării conexioniste.
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A treia componentă importantă este reprezentată de calculul evolutiv, ce include
algoritmi sau metaeuristici de optimizare inspirate din biologie (teoria evoluţiei, genetică,
etc). El este format dintr-o colecție de paradigme de căutare globală randomizate pentru
găsirea soluțiilor optime pentru o anumită problemă. Termenul evolutiv este împrumutat din
terminologia introdusă de Charles Darwin (1859), care descrie procesul de adaptare a
capacităților de supraviețuire prin selecție naturală, adică supraviețuirea individizilor cu cel
mai bun grad de adecvare (fitness) la condiţiile de mediu, etc.
Inteligenţa computațională (Computational Intelligence) este o metodologie care
prezintă capacitatea de a învăța și/sau de a se adapta unor situații noi, astfel încât sistemul să
fie perceput că posedă unul sau mai multe atribute de raţionalitate, cum ar fi generalizarea,
descoperirea, asocierea și abstractizarea. Sistemele de inteligență computațională (bazate pe
metode computaţionale, deci pe tehnologia siliciului) cuprind, de obicei, tehnicile utilizate şî
în cadrul paradigmei Soft Computing (rețelele neuronale artificiale, sistemele fuzzy și
algoritmii evolutivi), la care se adaugă alte elemente de cunoaștere și sunt deseori concepute
să imite unul sau mai multe aspecte ale inteligenței biologice bazate pe carbon.
Potrivit lui (Bezdek, 1994), ”un sistem este computațional inteligent atunci când: se
ocupă numai cu date numerice (nivel scăzut), are o componentă de recunoaștere a formelor
(structurilor), nu utilizează cunoștințe în sensul inteligenţei artificiale; și, în plus, atunci când
prezintă adaptivitate computațională; toleranță la erori computaționale; viteza comparabilă sau
superioară celei umane și rate ale erorilor care aproximează performanțele umane.”
Scopul acestei teze este utilizarea paradigmelor computaţionale inteligente şi a
metodelor hibride rezultate din combinarea acestora pentru modelarea şi predicţia pieţelor
financiare. Datorită naturii complexe a proceselor ce stau la baza piețelor financiare (atât a
celor bursiere cât şi a celor valutare) și a interacțiunilor lor intensive cu o gamă largă de
factori economici, financiari și sociali, modelarea și predicția acestora este o provocare
extrem de complexă cu care se confruntă astăzi finanţele cantitative. Din cauza influenței
enorme a variaţiilor cursurilor bursiere şi valutare atât asupra economiilor interne, cât și
internaționale, politicilor guvernamentale și portofoliilor de investiții în afaceri, cercetătorii sau străduit să modeleze mecanismele de determinare a prețurilor de piață pentru piețele
financiare aflate în incertitudine. Se evidenţiază patru școli majore de gândire: abordarea
tehnică, abordarea fundamentală, abordarea bazată pe microstructură și abordarea bazată pe
finanțele comportamentale. Combinând principiile economice cu tehnicile statistice,
abordarea fundamentală a oferit cadre de modelare sistematică timpurie pentru mecanismele
de operare ale piețelor financiare și fundamente ulteriore pentru modele cantitative mai
sofisticate. Modelele fundamentale au fost elaborate, în particular, pe baza unui mecanism de
operare abstract asumat anterior al piețelor financiare, în care principalii factori
macroeconomici și financiari au fost considerați factori principali, inclusiv, dar fără a se limita
la, ratele dobânzilor, ratele inflației, indicatorii de performanță economică, cifrele comerciale,
intrările de capital și alte variabile economice (Mussa, 1984). Cu toate acestea, modelele
bazate pe abordarea fundamentală s-au dovedit incapabile să modeleze piețele bursiere şi
valutare, din cauza gamei lor restrânse de factori de influență și a structurii regresive simple
(Bollerslev, 1990; T.I.A.A.K.R. Editors, 2012). Ca o școală alternativă majoră de gândire în
această perioadă de timp, abordarea tehnică se bazează pe ipoteza că toate informațiile
relevante necesare pentru prezicerea mișcării viitoare a prețurilor unui activ sunt încorporate
în prețurile istorice ale activului în ceea ce privește tendințele și modelele, în timp ce
informațiile încorporate în "fundamentele" asociate activului (și anume, factori de influență
exogeni) sunt considerați redundanti (Neely, Weller, 2011). În practică, se încearcă să se
identifice tendințele, inversările tendințelor și alte semnale de tranzacționare folosind diverse
metode de extragerea informațiilor bazate pe experiență, statistici și instrumente de procesare
a semnalelor pentru a informa deciziile de tranzacționare (Neely, Weller, 2011; Nazário,
2017). Cu toate acestea, abordarea tehnică este adesea criticată pentru sursa sa unică de
informații, pentru metodele simple de extragerea informațiilor de ordin superior încorporate în
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seturi de date ale piațelor financiare extrem de complexe și pentru subiectivitatea inerentă în
procesul decizional final (Neely, Weller, 2011; Frankel, Froot, 1990). După cum s-a raportat
în studiile anterioare (Neely, Weller, 2011; Nazário, 2017; Frankel, Froot, 1990, Priewe,
2016; Chakraborti, Toke, Patriarca, Abergel, 2011), cele mai mari dificultăți întâmpinate atât
de fundamentaliști, cât și de tehniciști sunt comportamentele anormale ale piețelor financiare;
de exemplu, răspunsurile pieței la schimbările politice bruște și la alte evenimente geopolitice
(Bollerslev, 1990; Priewe, 2016; Chakraborti, Toke, Patriarca, Abergel, 2011). Prin urmare,
cercetătorii au căutat modele rezonabile pentru astfel de mecanisme de răspuns. În urma mai
multor progrese teoretice atât în structura pieței financiare, cât și în raționamentul cognitiv din
ultimele decenii, au fost înființate două școli noi ce au atras o atenție sporită a cercetării:
modelarea bazată pe microstructură și modelarea bazată pe finanțele comportamentale.
Abordarea modelării bazate pe microstructură, introdusă inițial de Lyons în 2001
(Lyons, 2003), oferă o nouă perspectivă în domeniul predicției variabilelor financiare. Ideea
centrală a acestei abordări este că preţurile acţiunilor, respectiv cursul bursier sau valutar sunt
afectate în mare măsură de fluxurile de comenzi ale participanților la piață, care sunt privite
ca un semnal de piață concentrat, ce transportă indirect informații cuprinzătoare, inclusiv
fundamentele macroeconomice, variabilele financiare, schimbările de politică și intervenția
guvernului. Abordarea modelării se distinge de modelele macroeconomice anterioare în ceea
ce privește asimetria informațiilor între dealeri și alți participanți pe piațele financiare.
Participanții include diferite tipuri de persoane care pot accesa doar informații publice și pot fi
clasificate prin diferite motivații comerciale, cum ar fi hedgers, speculatori și investitori. Un
set bine echilibrat de participanți poate descrie în mod corect răspunsurile agregate ale pieței
la toate informațiile disponibile publicului, în timp ce fluxurile de comenzi (și anume,
informații private) sunt, în esență, o reprezentare a grupului agregat de participanți. Cu toate
acestea, accesul restricționat și distribuția fragmentată a datelor privind fluxul de comenzi au
limitat în mod semnificativ punerea în aplicare a modelelor bazate pe microstructuri de către o
gamă mai largă de entități de investiții financiare (Bollerslev, 1990; Kearns, Kulesza,
Nevmyvaka, 2010). Spre deosebire de modelele tradiționale bazate pe agenți ale pieţelor de
tranzacţionare financiară, finanțele comportamentale resping ipoteza că participanții la piață
sunt raționali, recunoscând în schimb că participanții la piață sunt emoționali și părtinitori
(Grauwe, Grimaldi, 2006). În particular, în activitatea fundamentală a lui De Grauwe și
Grimaldi privind metoda de modelare bazată pe agenți (Grauwe, Grimaldi, 2006), în cadrul
financiar comportamental, agenții de pe piața financiară prezintă următoarele caracteristici
principale. În primul rând, agenții preferă să folosească reguli simple în luarea deciziilor,
deoarece înțeleg că lumea este complexă. În al doilea rând, agenții își reevaluează în mod
regulat normele decizionale și efectuează ajustări pentru a-și crește nivelul de satisfacție,
evaluările și ajustările normelor decizionale fiind efectuate pe baza unei reevaluări a normelor
decizionale actuale și a unui mecanism de feedback din condițiile anterioare. O contribuție
importantă a finanţelor comportamentale este că sentimentul participanților la piață este luat
în considerare și, prin urmare, riscurile de piață preconizate sunt calculate mai cuprinzător. Cu
toate acestea, cunoașterea și înțelegerea limitată a raționamentului cognitiv uman au limitat
capacitatea modelelor bazate pe finanțele comportamentale.
În modelarea și prognozarea piețelor financiare, scopul principal este de a dezvolta
modele predictive capabile să previzioneze prețul viitor și direcția de mișcare a cursului
(bursier sau valutar). Toate aceste patru școli majore de gândire financiară depind
fundamental în atingerea obiectivelor lor de dezvoltarea unor metode cantitative de modelare
şi predicţie care să corespundă complexităţii fenomenului modelat şi să ofere performanţe
predictive superioare. Metodele econometrice clasice s-au dovedit din ce în ce mai puţin
adecvate evoluţiilor complexe de pe pieţele financiare. Deși multe metode, inclusiv dinamice,
de modelare econometrică, bazate pe teoria clasică a estimaţiei, au fost dezvoltate pentru
modelarea și predicţia piețelor financiare, rezultatele au fost modeste datorită caracteristicilor
intrinseci ale acestor pieţe, în special neliniaritatea şi nestaţionaritatea. Odată cu dezvoltarea
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rapidă a computerelor și a tehnicilor de prelucrare a datelor, a existat o tendință tot mai mare
de utilizare a modelelor neparametrice bazate pe date pentru aplicațiile de date financiare.
Aceste modele bazate pe date prezintă următoarele caracteristici: în primul rând, relația dintre
intrare și ieșire poate fi tratată ca o cutie neagră; în al doilea rând, caracteristicile utile pot fi
extrase din datele financiare la scară largă; în al treilea rând, relațiile complexe de intrareieșire pot fi învățate de modelele bazate pe date prin instruire.
Odată cu probarea în practică a succesului modelelor bazate pe date în domeniile
financiar și economic, mulți cercetători și-au îndreptat atenția către paradigme computaţionale
inteligente, mai bine adecvate acestui scop. S-a putut constata astfel rapid că tehnicile de
inteligenţă computaţională oferă cele mai bune oportunități pentru îmbunătățirea preciziei
predicției și a performanței de modelare, prin folosirea unor metode mai sofisticate,
alimentate cu volume mari de date, generate de pieţele financiare digitalizate.
În particular, reţelele neuronale sunt considerate o metodă predictive eficientă bazată
pe date pentru modelarea și prognoza piețelor financiare din cauza capacităţii lor de a fi
aproximatori universali, a prelucrării paralele rapide și a toleranței puternice la datele lipsă și
la perturbaţii. Diferite arhitecturi neuronale, metode de instruire, tehnici de încorporare, de
meta-instruire și metode hibride au fost dezvoltate și implementate cu succes pentru date
financiare complexe. Cu toate acestea, modelele predictive neuronale proeminente bazate pe
backpropagation pentru modelarea și prognoza piețelor financiare suferă de probleme
inerente, cum ar fi căderea în capcana optimelor locale, convergența lentă și sensibilitatea
ridicată la condițiile inițiale. Din cauza acestor probleme inerente, multe cercetări recente au
fost îndreptate spre găsirea unor metode hibride care combină calculul neural cu sistemele de
inferenţe fuzzy şi calculul evolutiv, pentru a construi modele predictive mai eficiente și mai
precise. Rezultatele experimentale arată o performanță excelentă în comparație cu modelele
de referință în ceea ce privește adaptabilitatea, sensibilitatea, capacitatea de generalizare și
robustețea în raport cu diferite condiții de piață.
Natura aplicaţiilor pe pieţele financiare sunt într-o continua schimbare şi diversificare.
De la apariția internetului și a digitalizării, una dintre cele mai proeminente schimbări de pe
pieţele financiare a fost creșterea rapidă a rețelelor electronice de tranzacționare automata și
tranzacționare algoritmică din cauza disponibilității din ce în ce mai ușoare și mai ieftine a
datelor financiare, economice și sociale de înaltă frecvență și diversificate şi a creşterii
spectaculoase a puterii de calcul. Din cauza nivelului ridicat de complexitate, perturbaţii și
volatilitate a datelor privind cursurile bursiere şi valutare de înaltă frecvență, sunt de dorit
algoritmi de tranzacționare adaptivi și mai rapizi, în care algoritmii de tranzacționare sunt
implementați ca parte a sistemelor de tranzacționare în timp real, care utilizează fluxuri de
date în timp real furnizate de firme de brokeraj, pentru a permite deciziile de tranzacționare
online. Pentru implementarea unor astfel de algoritmi de tranzacţionare algoritmică, metodele
predictive bazate pe inteligenţa computaţională, tratate în această teză, au devenit cruciale.
Teza a fost structurată astfel:introducere; corpul principal al tezei, format din patru
capitole, primul referindu-se la tehnicile de optimizare (algoritmi bazaţi pe gradient şi
metaeuristici de optimizare inspirate de natură), al doilea la tehnicile soft computing (Sisteme
de inferenţe fuzzy, Reţele neuronale, Calcul evolutiv) şi hibridizări ale acestora (Sisteme
hibride neuro-fuzzy, Sisteme hibride neuro-evolutive, Sisteme hibride fuzzy-evolutive), al
treilea la metaeuristici de optimizare şi hibridizări ale acestora, iar al patrulea prezintă
aplicaţii ale tehnicilor discute în partea teoretică; concluzii;bibliografie.
Primul capitol, intitulat ALGORITMI BAZAŢI PE GRADIENT ŞI
METAEURISTICI DE OPTIMIZARE INSPIRATE DE NATURĂ, prezintă cele două tipuri
principale de algoritmi de optimizare: cei tradiţionali, bazaţi pe gradient şi cei bazaţi pe
metaheuristici inspirate de natură. Sunt formulate şi analizate atât cazul problemelor de
optimizare mono-obiectiv, cât şi cel al problemelor de optimizare multi-obiectiv, ultima
presupunând definerea conceptelor de optimalitate şi dominanţă Pareto. Cât priveşte
metaheuristicile inspirate de natură, sunt prezentate principalele strategii de căutare în spaţiul
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soluţiilor, sunt introduse conceptele de intensificare (exploatare) și diversificare (explorare) şi
se face distincţia dintre metaheuristicile bazate pe traiectorie şi metaheuristicile bazate pe
populație. In final se prezintă o clasificare a metodelor de optimizare şi criteriile de alegere a
algoritmului de optimizare.
Al doilea capitol, intitulat TEHNICI SOFT COMPUTING ŞI HIBRIDIZĂRI ALE
ACESTORA, defineşte mai întâi notiunea de paradigme computaţionale inteligente şi
tehnicile aferente: soft computing, computational intelligence, etc. Apoi sunt descrise cele trei
clase principale de sisteme computaţionale inteligente: sistemele de inferenţe fuzzy (mulţimi
şi logică fuzzy, sistemele de inferenţe fuzzy de tip Mamdani, sistemele de inferenţe fuzzy de
tip Takagi-Sugeno-Kang), reţele neuronale (neuroni biologici şi neuroni artificiali, paradigma
calculului conecţionist, Structura reţelelor neuronale artificiale, instruirea rețelelor neuronale
artificiale, cu un accent special pe algoritmul backpropagation), respectiv sistemele bazate pe
calculul evolutiv (principii, concepte, algoritmi evolutivi clasici: Algoritmi genetici,
Strategii de evoluţie, Programare genetică, Programare evolutivă, Evoluție diferențială).
Ultima secţiune a acestui capitol este dedicată sistemelor inteligente hibride, rezultate prin
combinarea celor trei categorii de bază: Sisteme hibride neuro-fuzzy (cu accent pe sistemul
Anfis), Sisteme hibride neuro-evolutive, respectiv Sisteme hibride fuzzy-evolutive.
Al treilea capitol, intitulat META-EURISTICI DE OPTIMIZARE ŞI HIBRIDIZĂRI
ALE ACESTORA, analizează pe de o parte metaeuristicile de tip traiectorie (între care: Hill
Climbing, Simulation Annealing, Tabu Search, Greedy Randomized Adaptive Search
Procedure,Variable Neighborhood Search şi Iterated local search), iar pe de altă parte
metaeuristicile cu o populaţie de soluţii. Din ultima categorie fac parte algoritmii evolutivi
(trataţi deja în capitolul 2), dar şi alte tipuri de algoritmi, precum metaeuristicile bazate pe
inteligenţa roiurilor (inteligența distribuită): Optimizarea roiurilor de particule, Optimizarea
coloniilor de furnici, etc. O atenţie deosebită este acordată metaeuristicilor de optimizare
multi-obiectiv, bazate pe noţiunile de dominanţă Pareto, mulţime optimală atîn sens Pareto şi
Front Pareto. Sunt descrişi mai detaliat doi astfel de algoritmi: NSGA II (Non-dominated
Sorting Genetic Algorithm II) şi SPEA 2 (Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2), după
care sunt descries principalele măsuri de performanță în optimizarea evolutivă multi-obiectiv
(Distanța generațională, Metrica de spațiere, Metrica S, Metrica C, Metrica D). Ultima
secţiune este dedicată hibridizării metaeuristicilor. Sunt analizate principapele tipuri de
hibridizare şi se prezintă un tip special de hibridizare, cel prin algoritmi memetici.
Al patrulea capitol, intitulat APLICAŢII ALE TEHNICILOR SOFT COMPUTING ŞI
METAEURISTICILOR DE OPTIMIZARE ÎN MODELAREA ŞI PREDICŢIA
PROCESELOR FINANCIARE, are ca scop ilustrarea practică a algoritmilor descrişi în
capitolele precedente printr-un număr semnificativ de aplicaţii, de o complexitate deosebită.
Se prezintă mai întâi principalele caracteristici statistice ale pieţelor financiare, cunoscute sub
numele de fapte stilizate. Un prim grup de aplicaţii constă în utilizarea reţelelor neuronale
antrenate cu backpropagation sau cu algoritmi evolutivi pentru predicţia seriilor de timp
financiare. Acestea implementează modele neliniare autoregresive cu variabile exogene
(NARX). Aplicaţiile se referă la predicţia cursurilor de schimb pe pieţele valutare. Variabila
endogenă considerată în cadrul modelului NARX este cursul de schimb Leu/Euro, iar drept
variabilă exogenă s-a utilizat cursul de schimb Leu/Dolar. Un al doilea grup de aplicaţii
constă din utilizarea sistemelor hibride neuro-fuzzy (ANFIS) pentru predicţia seriilor de timp
financiare. In acest caz, variabila endogenă considerată în cadrul modelului NARX este preţul
de închidere al acţiunilor Teraplast SA, iar drept variabilă exogenă s-a utilizat cotaţia de
închidere a indicelui BET al Bursei de Valori Bucureşti. Al treilea grup de aplicaţii priveşte
utilizarea metaeuristicilor multi-obiectiv în optimizarea portofoliilor. Sunt vizate atât modelul
Markowitz clasic (cu restricţii standard) de optimizare a portofoliilor cât şi o extensie a
acestuia, modelul Markowitz cu restricţii suplimentare. Sunt definite noţiunile de frontieră
eficientă şi portofolii eficiente. Aplicaţiile utilizează atât algoritmi de optimizare monoobiectiv, cât şi algoritmi multi-obiectiv pentru a implementa diverse variante ale acestor
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modele, în scopul optimizării portofoliilor pentru 10 acţiuni listate la Bursa de Valori
Bucureşti. Se prezintă mai întâi activele financiare şi poziţi acestora în spaţiul celor două
obiective contradictorii: riscul investiţional şi randamentul aşteptat al portofoliului. Se
realizează apoi optimizarea portofoliilor pentru modelul Markowitz clasic (cu restricţii
standard) prin două procedee: rezolvarea unui set de probleme pătratice convexe monoobiectiv, respectiv rezolvarea unei probleme bi-obiectiv, utilizând un algoritm memetic multiobiectiv. In final, algoritmul memetic multi-obiectiv este extins pentru rezolvarea problemei
de optimizarea a portofoliilor cu restricţii suplimentare.
Teza se încheie printr-un capitol de concluzii, în care sunt prezentate principalele
contribuţii ce au făcut obiectul cercetării noastre actuale şi direcţiile de cercetare viitoare.
Contributii proprii
Inserăm şi în cadrul acestei introduceri câteva comentarii privind contribuţiile proprii
din cuprinsul acestei teze.
La nivel teoretic, ne-am propus să oferim o alternativă modernă şi profund actuală la
metodele clasice de modelare și predicție financiară, alternativă bazată pe noile tehnici de
inteligență computațională. Teza surprinde întregul spectru al acestor tehnici, ce integrează
sistemele de inferențe fuzzy, rețelele neuronale, calculul evolutiv, respectiv inteligenta
distribuită (numită şi inteligenta roiurilor). Un accent special a fost pus pe hibridizarea acestor
tehnici predictive şi metaeuristici de optimizare, prin care se încearcă dezvoltarea de sisteme
computaționale inteligente care să combine sinergic avantajele metodelor individuale ce fac
obiectul hibridizării. Astfel de abordări hibride stau la baza dezvoltării de noi tipuri de sisteme
computaționale inteligente, cum ar fi cele neuro-evolutive (în care algoritmul
backpropagation, ce constituie mecanismul clasic de instruire, bazat pe gradient, este înlocuit
cu o metaeuristică de optimizare globală), cele fuzzy-genetice (unde arhitectura şi parametrii
sistemului de inferenţe fuzzy sunt optimizate prin intermediul unei metaeuristici de optimizare
globală), respectiv cele neuro-fuzzy, (în care sistemele fuzzy şi reţelele neuronale acţionează
sinergic). Natura unor aplicații, precum cele de optimizare a portofoliilor, a impus
investigarea nu doar a metaeuristicilor mono-obiectiv, cât şi a celor multi-obiectiv, bazate în
mod esenţial pe conceptele de optimalitate şi dominanţă Pareto. Au fost investigate aspectele
esenţiale ale acestor metaeuristici multi-obiectiv, inclusiv cele de implementare în prezenţa
unor funcţii obiectiv şi restricţii neliniare, ce necesită proceduri speciale de rezolvare. Au fost
analizate şi măsurile de performanță în optimizarea evolutivă multi-obiectiv ce compară
performanţa a două fronturi Pareto. O atenţie particulară a fost acordată unui tip special de
hibridizare, dintre o metaeuristică de optimizare globală şi un algoritm de optimizare locală,
hibridizare ce conduce la dezvoltarea unui algoritm memetic.
La nivel aplicativ, contribuţiile constau în utilizarea acestor metode neconvenţionale,
bazate pe tehnici soft computing şi metaeuristici de optimizare, pentru modelarea şi predicţia
proceselor financiare. Gama aplicaţiilor realizate este foarte cuprinzătoare şi complexă.
Înainte de punerea lor în paractică, a fost necesară o atentă investigaţie a principalelor
proprietăți ale piețelor financiare, sintetizate prin caracteristicile lor statistice stilizate, privite
din perspectiva teoriei proceselor stochastice: caracteristici distribuţionale de tip leptokurtic,
simetric, cu cozi îngroşate, nestaţionaritate puternică, varianța condiționată mare, formarea de
clustere de volatilitate, sensibilitatea la evenimente puţin improbabile de tip "lebădă neagră",
răspunsurile asimetrice ale pieței la polaritatea diferită a variațiilor prețurilor, etc.
Modelarea seriilor de timp financiare trebuie să facă apel în mod esențial la modele
dinamice, iar neliniaritatea acestora este un fapt demonstrat. De aceea, modele uzuale ale
seriilor de timp (AR: autoregressive, ARX; autoregressive with exogenous variables) nu sunt
adecvate, fapt ce necesită utilizarea tehnicilor flexibile de inteligenţă computaţională pentru
construire de modele dinamice neliniare, instruibile automat din date de observaţie. Astfel de
tehnici pot fi reţelele neuronale, sistemele de inferenţe fuzzy şi posibile hibridizări ale
acestora cu metaeuristici de optimizare globală, necesare în faza de instruire a modelului
(optimizarea arhitecturii şi parametrilor acestuia). Atât reţelele neuronale, cât şi sistemele de
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inferenţe fuzzy posedă mai multe capacități dezirabile, cum ar fi neliniaritatea, capacitatea de
a fi aproximatori universali și paralelismul. Astfel de tehnici permit extinderea modelelor
dinamice liniare de tip AR/ARX la o formă neliniară: NAR sau NARX.
Modelarea și predicția seriilor de timp financiare utilizează, în general, algoritmi de
învăţare supraveghetă, unde în procesul de învătare sunt furnizate reţelei seturi de date
formate atât din valori de intrare cât şi din valori de ieşire. Algoritmii back-propagation, o
familie de metode populare de instruire supravegheată a rețelelor neuronale, sunt
implementați în majoritatea modelelor predictive neuronale din literatura de modelare și
prognoză a pieței financiare. Cu toate acestea, algoritmii de instruire back-propagation nu sunt
adecvaţi pentru problemele în care sunt necesare predicții rapide și precise, în principal din
cauza sensibilității lor inerente la condițiile de inițializare și a caracterului local al căutării
soluţiilor, ce prezintă riscul blocării în optime locale. Pentru a evita aceste probleme, au fost
dezvoltate sisteme hibride neuro-fuzzy, sau neuro-evolutive. Primele combină reţelele
neuronale cu sistemele de inferenţe fuzzy, iar ultimele combină reţelele neuronale cu
algoritmii evolutivi, care înlocuiesc backpropagation în faza de instruire a reţelei. Scopul este
de a obține atât o soluție optimă globală, cât și o convergență sigură şi rapidă.
Aplicaţiile propuse se bazează pe considerentele de mai sus.
O primă serie de aplicaţii privesc predicţia seriilor de timp financiare cu reţele
neuronale antrenate cu algoritmul backpropagation. Arhitectura reţelei neuronale a fost
configurată pentru a permite instruirea unor modele dinamice neliniare de tip NARX, unde
variabila endogenă este cursul de schimb Leu/Euro, iar variabila exogenăeste cursul de
schimb Leu/Dolar. Performanţele predictive ale reţelei neuronale de tip backpropagation (ce
apelează la metode de tip gradient) au fost apoi comparate cu cele obţinute prin instruirea
reţelei neuronale utilizând algoritmi evolutivi şi hibridizări ale acestora cu metode de
optimizare locală, ce dau naştere unor algoritmi memetici. Astfel, procedura backpropagation
a fost înlocuită, pe rând, cu algoritmii genetici (GA), respectiv cu o serie de abordări hibride
constând din combinarea GA cu metaeuristici de tip traiectorie: GA - Hillclimbing; GA Simulated Annealing; GA - Tabu Search; GA – GRASP; GA - Variable Neighborhood
Search; GA - Iterated local search. Rezultatele au arătat că, deşi că acurateţea predictivă a
tuturor celor 8 algoritmi pentru setul de instruire nu diferă semnificativ, în schimb, diferenţe
importante se înregistrează cu privire la performanţa acestor algoritmi pentru setul de testare.
Astfel, algoritmul Backpropagation se clasează pe ultima poziţie în ambele situaţii.
Algoritmul genetic (GA), utilizat singur (fără hibridizare) se situează pe poziţiile 2/3 în cazul
setului de instruire şi pe penultima poziţie în cazul setului de testare. Toţi algoritmii memetici
au performanţe superioare atât în comparaţie cu Backpropagation cât şi cu GA, atunci când se
aplică setului de testare. Aceasta înseamnă că algoritmii memetici au capacităţi de
generalizare îmbunătăţite faţă de metaeuristica de bază (GA).
Următoarea aplicaţie o reprezintă utilizarea sistemelor hibride neuro-fuzzy (ANFIS)
pentru predicţia seriilor de timp financiare. In această aplicaţie, variabila endogenă este preţul
de închidere al acţiunilor Teraplast SA (TRPClose), iar variabila exogenă este cotaţia de
închidere a indicelui BET al Bursei de Valori Bucureşti (BETClose). Sunt utilizate două
modele NARX:
(i) un model NARX(2,1,1), în care spațiul de intrare, format din variabilele TRPClose
(t−1), TRPClose (t−2) și BETClose (t−1), este partiţionat prin intermediul a câte trei funcţii de
apartenenţă fuzzy.
(ii) un model mai complex, NARX(2,2,1), dar în care spațiul de intrare, format din
variabilele TRPClose (t−1), TRPClose (t−2), BETClose (t−1) şi BETClose (t−2), este
partiţionat prin intermediul a doar două funcţii de apartenenţă fuzzy, în loc de trei.
Rezultatele arată că largirea spaţiului de intrare, prin introducerea variabilei BETClose
(t−2), a condus la creşterea preciziei predicţiei pentru datele de test, cu toate că partiţionarea
spaţiului de intrare s-a făcut cu doar două mulţimi fuzzy, în loc de trei.
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Ultimul set de aplicaţii reprezintă o abordare comprehensivă a problemelor de
optimizare a portofoliilor, cu ajutorul metaeuristicilor de optimizare, atât a celor
monoobiectiv, cât şi a celor multi-obiectiv. Datele primare ale aplicaţie constau din preţurile
de închidere ale unui număr de 10 acţiuni listate la Bursa de valori Bucureşti, selectate să
participe potenţial la formarea portofoliilor eficiente, plus indicele Bet (considerat ca reper).
Pe baza preţurilor de închidere, se calculează randamentele acţiunilor selectate. Abordarea lui
Markovitz presupune un spaţiu cu două obiective concurente: minimizarea riscului aşteptat;
maximizarea randamentului aşteptat al portofoliului. Este utilizat mai întâi modelul
Markowitz clasic (cu restricţii standard), după care se extinde cercetarea la cazul modelului
Markowitz cu restricţii suplimentare.
Rezolvarea modelul Markowitz clasic (cu restricţii standard) de optimizare a
portofoliilor se face prin rezolvarea unui set de probleme patratice convexe mono-obiectiv.
Această aplicaţie este convenţională şi serveşte doar pentru a dispune de un etalon în
comparaţia cu metodele bazate pe metaeuristicile de optimizare multi-obiectiv. Aplicaţia
permite determinarea frontierei eficiente, a celr două portofolii de la extremităţile frontierei
eficiente, a liniei de alocare a capitalului, a portofoliului cu raport Sharpe maxim, a
frontierelor eficiente cu ţintă de randament, respectiv ţintă de risc, etc.
Următorul pas constă în rezolvarea modelul Markowitz clasic (cu restricţii standard)
prin intermediul unei metode neconvenţionale, bazate pe rezolvarea unei probleme biobiectiv, utilizând un algoritm memetic multi-obiectiv. Acesta reprezintă o generalizare a
algoritmilor memetici mono-obiectiv. În acest scenariu, noțiunea de dominanță Pareto este
esențială. Nu există a priori o singură soluție optimă, ci mai degrabă o colecție de soluții
optime, oferind diferite compromisuri între obiectivele luate în considerare. Valorile în spaţiul
obiectivelor al aceastei colecții de soluții optime formează frontul Pareto optim, sau frontul
optim nedominat. Pentru implementarea unui algoritm memetic multiobiectiv, care să rezolve
aplicaţia de optimizare a portofoliilor, am optat pentru un hibrid format dintr-un optimizator
global de tip NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II) şi un optimizator local
de tip Hill Climbing cu cea mai abruptă urcare, bazat pe mutație (SMHC: Steepest Mutationbased Hill Climbing). Specific acestei metode locale este că noul individ este generat prin
efectuarea celei mai abrupte urcări, bazată pe mutație, asupra individului elită şi îl înlocuieşte
pe acesta doar dacă îl domină în sens Pareto.
Ultimul set de aplicaţii constă din extinderea algoritmului memetic multi-obiectiv
pentru rezolvarea problemei de optimizarea a portofoliilor cu restricţii suplimentare. Această
extindere se bazează din punct de vedere teoretic pe criteriul de încălcare a restricţiilor propus
în (Deb, 2000). Aplicaţiile acoperă o gamă largă de restricţii suplimentare (altele decât cele
standard): impunerea unei limite superioare a proporției din valoarea portofoliului pentru a
reduce costurile de tranzacționare; restricţii ce asigură diversificarea portofoliilor; restricţii pe
cifra de afaceri; restricţii pe eroarea de urmărire a unui portofoliu de referinţă (în cazul nostru,
indicele BET); restricţii combinate pe cifra de afaceri şi pe eroarea de urmărire a unui
portofoliu de referinţă; restricţii asociate strategiei 130-30; investiții cu efect de levier
(utilizarea banilor împrumutați); etc.
Rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul realizării acestei teze de doctorat au fost
diseminate prin publicarea lor în volumele unor conferinţe internaţionale şi în reviste
internaţionale şi naţionale, indexate in baze de date internaţionale. Lista lucrărilor ştiinţifice
publicate este ataşată la finalul acestei teze.
Diseminarea rezultatelor activității de cercetare
Diseminarea rezultatelor activității de cercetare s-a făcut prin publicarea articolelor:
• 1 lucrare publicată într-o revista Fuzzy Economic Review
• 5 lucrări publicate în revista Tinerii Economişti
• 1 lucrare publicată în Analele Universităţii din Craiova
• 1 lucrare prezentată într-o conferință SIGEF XXI
• 3 lucrări în conferințe internaționale cu participare în țară
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1.ALGORITMI BAZAŢI PE GRADIENT ŞI METAEURISTICI
DE OPTIMIZARE INSPIRATE DE NATURĂ
1.1.Algoritmi de optimizare bazaţi pe gradient
1.1.1.Noţiunea de algoritm iterativ
În spatele oricărei metode computerizate de calcul și de simulare există întotdeauna
niște algoritmi. Componentele de bază și modul în care acestea interacționează determină
modul în care funcționează un algoritm, respectiv eficiența și performanța algoritmului. În
esență, un algoritm este o procedură pas cu pas de a furniza calcule sau instrucțiuni. Mulți
algoritmi sunt iterativi. Pașii și procedurile efective depind de algoritmul utilizat și de
contextul problemei de rezolvat.
1.1.2. Câteva tipuri de probleme de optimizare
Unele dintre principalele tipuri de probleme de optimizare sunt:optimizare continuă
versus optimizare discretă;optimizare fără restricții versus optimizare cu restricții; număr
de obiective; optimizare deterministă versus optimizare stochastică; optimizare statică
versus optimizare dinamică; optimizare convexă versus optimizare neconvexă;optimizare
locală versus optimizare globală.
1.1.3.Probleme de optimizare mono-obiectiv
O problemă de optimizare este definită ca fiind căutarea, într-o mulţime de soluții
posibile 𝑆 a soluției (sau soluțiilor) ce minimizează (sau maximizează) o funcție (sau un
vector de funcţii) prin care se măsoară calitatea acestei soluții.În continuare vom formula
problema de optimizare mono-obiectiv în varianta sa continuă. O problemă de optimizare
continuă este exprimată în formatul standard astfel: minx∈ℝ𝑛 𝑓 𝑥 cu restricţia: 𝑥 ∈ 𝐷
Variabilele 𝒙 = 𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 sunt variabilele de decizie. Funcția 𝑓: 𝐷 ⊂ ℝ𝑛 → ℝ se
numește funcție obiectiv, iar 𝐷este domeniul fezabil. Orice punct𝒙 ∈ ℝ𝑛 cu apartenență la 𝐷se
numește punct fezabil. De reținut faptul că maximizarea unei funcții 𝑓 este echivalentă cu
minimizarea funcției−𝑓:
max𝑓 𝒙 = min (−𝑓 𝒙 )
(1.10)
x∈D

x∈D

1.1.4. Metoda lui Newton pentru funcţii de argument vectorial
Metoda lui Newton este valabilă pentru funcții cu o singură variabilă, dar poate fi
extinsă la funcții multivariate.Pentru ca o funcție continuă şi diferențiabilă să fie optimizată,
se aplică dezvoltarea în serie Taylor în jurul unui punct cunoscut 𝑥 = 𝑥𝑡 şi considerăm pasul
∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥𝑡 :
1
𝑓 𝑥 = 𝑓 𝑥𝑡 + (∆𝑓(𝑥𝑡 ))T ∆𝑥 + ∆𝑥 𝑇 ∇2 𝑓(𝑥𝑡 )∆𝑥) + ⋯,
(1.25)
2
care se scrie ca o formă pătratică. 𝑓(𝑥) este minimizat în apropierea unui punct critic când ∆𝑥
este soluția următoarei ecuații liniare:
∇𝑓 𝑥𝑡 + ∇2 𝑓 𝑥𝑡 ∆𝑥 = 0
(1.26)
Acesta conduce la
𝑥 = 𝑥𝑡 − H −1 ∇𝑓 𝑥𝑡
(1.27)
2
unde H = ∇ 𝑓 𝑥𝑡 este matricea Hessian, este definită de
𝜕2𝑓
𝜕2𝑓
⋯
𝜕𝑥1 𝜕𝑥𝑑
𝜕𝑥12
2
H≡∇ 𝑓 𝑥 ≡
(1.28)
⋮
⋱
⋮
𝜕2𝑓
𝜕2𝑓
⋯
𝜕𝑥1 𝜕𝑥𝑑
𝜕𝑥𝑑2
Această matrice este simetrică datorită faptului că
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𝜕2𝑓
𝜕2𝑓
=
(1.29)
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
Dacă procedura iterativă începe de la vectorul inițial 𝑥 (0) , de obicei un punct arbitrar
din regiunea fezabilă a variabilelor de decizie, formula lui Newton pentru iterația 𝑡 poate fi
scrisă astfel:
𝑥 (𝑡+1) = 𝑥 (𝑡) − H −1 𝑥 𝑡 f 𝑥 𝑡
(1.30)
−1
𝑡
unde H 𝑥 este inversa matricei Hessian. Merită subliniat că, dacă 𝑓 𝑥 este pătratică,
soluția poate fi găsită exact într-un singur pas. Cu toate acestea, această metodă nu este
eficientă pentru funcțiile nepătratice.Pentru a accelera convergența, putem folosi o
dimensiune mai mică a pasului 𝛼 ∈ 0,1 și obţinem metoda lui Newton modificată
𝑥 (𝑡+1) = 𝑥 (𝑡) − 𝛼H −1 𝑥 𝑡 f 𝑥 𝑡
(1.31)
Uneori ar putea fi nevoie de timp pentru a calcula matricea Hessian pentru derivatele
secundare. O alternativă bună este să folosim o matrice identitate 𝐻 = 𝐼 astfel încât 𝐻 −1 = 𝐼şi
obţinem metoda cvasi-Newton
𝑥 (𝑡+1) = 𝑥 (𝑡) − 𝛼𝐼∇f 𝑥 𝑡
(1.32)
care este cea mai abruptă metodă de coborâre.Esența celei mai abrupte metode de coborâre
este de a găsi cea mai mică funcție obiectiv posibilă 𝑓 𝑥 din punctul curent 𝑥 𝑡 . Din
dezvoltarea în serie Taylor a lui 𝑓 𝑥 în jurul lui 𝑥 𝑡 , avem
𝑓 𝑥 (𝑡+1) = 𝑓(𝑥 𝑡 + ∆) ≈ 𝑓(𝑥 𝑡 + (∇𝑓(𝑥 𝑡 ))𝑇 ∆
(1.33)
(𝑡+1)
𝑡
unde ∆= 𝑥
− 𝑥 este vectorul increment. Deoarece încercăm să găsim o aproximare
mai bună a funcției obiectiv, este necesar ca al doilea termen din partea dreaptă să fie negativ.
Astfel,
𝑓 𝑥 𝑡 + ∆ − 𝑓 𝑥 𝑡 = (∇𝑓)𝑇 ∆< 0
(1.34)
Din analiza vectorială, știm că produsul scalar 𝑢𝑇 𝑣 a doi vectori 𝑢 și 𝑣este cel mai
mare atunci când vectorii sunt paraleli, dar în direcții opuse, astfel încât să facă produsul lor
scalar negativ. Prin urmare, avem
∆= −α∇𝑓(𝑥 𝑡 )
(1.35)
Unde 𝛼 > 0 este dimensiunea pasului. Acesta este cazul când direcția ∆ este de-a lungul celei
mai abrupte coborâri în direcția gradientului negativ. În cazul găsirii maximelor, această
metodă este adesea denumită alpinism (hill climbing). Aşadar, cea mai abruptă metodă de
coborâre poate fi scrisă
𝑓 𝑥 (𝑡+1) = 𝑓 𝑥 𝑡 − 𝛼 𝑡 ∇𝑓(𝑥 𝑡 ))𝑇 ∇𝑓(𝑥 𝑡
(1.36)
La fiecare iterație, gradientul și mărimea pasului vor fi calculate. Din nou, este utilă o
estimare inițială bună a punctului de plecare și a dimensiunii pasului.
1.1.5. Probleme de optimizare multi-obiectiv
1.1.5.1. Formularea problemei
Din punct de vedere matematic, o problemă de optimizare multi-obiectiv (MOP)
poate fi formulată astfel:
Definiția 2 [Problema generală de optimizare multiobiectiv (MOP)]:Să se găsească
vectorul 𝑥 ∗ = 𝑥1∗ , 𝑥2∗ , … , 𝑥𝑛∗ care satisfice cele m restricţii de tip inegalitate
𝑔𝑖 𝑥 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚
(1.37)
cele p restricţii de tip egalitate
𝑖 𝑥 = 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑝
(1.38)
și va optimiza funcția vectorială
𝑓 𝑥 = 𝑓1 𝑥 , 𝑓2 𝑥 , … , 𝑓𝑘 𝑥 𝑇
(1.39)
𝑇
unde 𝑥 = 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 este vectorul variabilelor de decizie.
Variabilele de decizie pot fi continue (reale), discrete, sau mixte (unele continue şi
altele discrete).
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1.1.5.2. Optimalitate şi dominanţă în sens Pareto
Definiția 3 (Optimalitate în sens Pareto): Un punct 𝑥 ∗ ∈ Ωeste optimal în sens
Pareto, dacă pentru orice𝑥 ∈ Ω şi 𝐼 = 1,2, … , 𝑘 , fie
∀𝑖∈𝐼 𝑓𝑖 𝑥 = 𝑓𝑖 𝑥 ∗
(1.40)
fie, există cel puțin un 𝑖 ∈ 𝐼 astfel încât
𝑓𝑖 𝑥 > 𝑓𝑖 𝑥 ∗
(1.41)
1.1.6. Elemente de teoria complexităţii
Teoria complexității (Papadimitriou,1994) este interesată de studiul formal al
problemelor din informatică. Matematica a devenit un instrument central în analiza riguroasă
a algoritmilor, în special sub impulsul lui Donald Knuth, și faimosului său tratat "Arta
programării computerizate" (Knuth,1998). Problema este de a calcula o măsură a
complexității unui algoritm, ca număr de operații elementare necesare algoritmului pentru a
oferi utilizatorului soluția problemei.
1.2. Metaeuristici inspirate de natură
1.2.1. Euristici şi metaeuristici
Pentru algoritmii stochastici, în general avem două tipuri: euristici și metaeuristici,
deși diferența dintre ei este mică. Vorbind simplu, euristica înseamnă „a găsi” sau „a
descoperi prin încercare și eroare”. Dezvoltarea ulterioară a algoritmilor euristici a condus la
așa-numiții algoritmi metaeuristici. Aici meta înseamnă „dincolo” sau „nivel superior”, iar
acești algoritmi au, în general, o performanță mai bună decât simpla euristică. În plus, toți
algoritmii metaeuristici utilizează anumite compromisuri între randomizare și căutare locală.
1.2.2. Intensificare (exploatare) și diversificare (explorare)
Două componente majore ale oricărui algoritm metaeuristic sunt intensificarea și
diversificarea sau exploatarea și explorarea. Diversificarea înseamnă generarea de soluții
diverse, astfel încât să se exploreze spațiul de căutare la scară globală. Intensificarea
înseamnă concentrarea asupra căutării într-o regiune locală prin exploatarea informațiilor că o
soluție actuală bună se găsește în această regiune.
1.2.3. O scurtă istorie a metaeuristicilor
În ciuda naturii sale omniprezente, metaeuristicile ca metode științifice pentru
rezolvarea problemelor sunt un fenomen modern, deși este dificil de identificat când au fost
folosite prima dată. Literatura se extinde rapid, iar numărul algoritmilor inspirați de natură a
crescut dramatic între timp. O gamă atât de diversă de algoritmi necesită o cercetare
sistematică a diferiților algoritmi metaeuristici, ceea ce depăşeşte obiectivele acestei teze.
1.2.4. Metaeuristici bazate pe traiectorie şi metaeuristici bazate pe populație
Metaeuristicile pot fi clasificate în mai multe moduri. O modalitate este de a le
clasifica ca bazate pe populație sau pe traiectorie.
1.3. Clasificarea metodelor de optimizare
După ce o problemă de optimizare este formulată corect, sarcina principală este de a
găsi soluțiile optime printr-o procedură de căutare utilizând tehnicile matematice potrivite.
Clasificarea unui algoritm de optimizare poate fi realizată în mai multe moduri.
1.4. Alegerea algoritmului de optimizare
O întrebare comună este cum alegem algoritmul potrivit de optimizare şi dacă există
un cel mai bun algoritm de optimizare. Există multe motive pentru care nu putem răspunde
pur și simplu la această întrebare. Unul dintre motive fiind complexitatea și diversitatea
problemelor din lumea reală înseamnă adesea că unele probleme sunt mai ușor de rezolvat, în
timp cealtele pot fi extrem de dificil de rezolvat. Prin urmare, este puțin probabil să existe o
singură metodă care să poată face față tuturor tipurilor de probleme.
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2. TEHNICI SOFT COMPUTING ŞI HIBRIDIZĂRI ALE ACESTORA
2.1. Paradigme computaţionale inteligente
Aspectelor conceptuale ce au stat la baza apariţiei noilor paradigme computaţionale
inteligente au fost o preocupare constantă pentru numeroşi cercetători începând încă de la anii
de pionierat al inteligenţei artificiale, până în zilele noastre, între care Bezdek (1994),
Eberhart, Simpson, şi Dobbins (1996), Eberhart şi Shui (2007), Zadeh (1994).
2.2. Sisteme de inferenţe fuzzy
2.2.1. Noţiuni generale privind mulţimile şi logica fuzzy
Ființele umane folosesc informații imprecise și incerte în rutina de zi cu zi. În
procesarea informațiilor umane, raționamentul aproximativ este folosit și încercat să
acomodeze diferite grade de imprecizie și incertitudine în conceptele de informații. Sistemele
fuzzy sunt o generalizare a logicii binare. Cele două tipuri de sisteme fuzzy utilizate frecvent
în literatură sunt sistemele de inferenţe fuzzy de tip Mamdani şi istemele de inferenţe fuzzy de
tip Takagi-Sugeno-Kang (TSK).
2.2.2. Sistemele de inferenţe fuzzy de tip Mamdani
Un sistem este o combinație de componente care operează pe un vector de funcții de
intrare de timp 𝑥(𝑡) ∈ ℜ𝑛 pentru fiecare 𝑡, pentru a produce un vector de funcții de ieșire de
timp 𝑦(𝑡) ∈ ℜ𝑚 pentru fiecare 𝑡. Un sistem fuzzy este un sistem care folosește logica fuzzy
pentru a transforma intrarea 𝑥(𝑡) în ieşirea 𝑦(𝑡). O regulă fuzzy dacă-atunci de tip Mamdani
are forma:
𝑅𝑖 : Dacă 𝑥 este 𝑃 atunci 𝑦 este 𝑄
(2.1)
unde 𝑥 este o variabilă lingvistică definită pe universul de discurs 𝒳, 𝑃este o mulţime fuzzy
(valoare fuzzy a variabilei lingvistice 𝑥), 𝑦 este o variabilă lingvistică definită pe universul de
discurs 𝒴, iar 𝑄 o mulţime fuzzy (valoare fuzzy a variabilei lingvistice 𝑦). Prima parte a
enunțului, „𝑥 este 𝑃”, se numește premisa regulii, iar a doua parte a enunțului, „𝑦 este 𝑄 ” se
numește consecința regulii.
2.2.3. Sistemele de inferenţe fuzzy de tip Takagi-Sugeno-Kang
Takagi, Sugeno și Kang [Takagi și Sugeno, 1985 și Sugeno și Kang, 1988] au propus
un sistem de reguli fuzzy ale căror premise sunt mulţimi fuzzy și ale căror consecinţe sunt
constante reale sau polinoame reale. Sistemele Takagi-Sugeno pot fi enunţate ca interpolări
între funcţii polinomiale 𝑓𝑖 (•) şi sunt exprimate prin reguli fuzzy de forma:
𝑅𝑖 Dacă 𝑥1 este 𝑃1𝐾 și 𝑥2 este 𝑃2𝐿 și...și 𝑥𝑛 este 𝑃𝑛𝑀 atunci 𝑞 𝑖 = 𝑓𝑖 (•)
(2.7)
Ieșirea non-fuzzy a sistemului este:
𝑅
𝑖
𝑖=1 𝑞 𝜇𝑖 (𝑥)
𝑦= 𝑅
(2.8)
𝑖=1 𝜇𝑖 (𝑥)
unde 𝜇𝑖 (𝑥) este valoarea de regulii 𝑖. Ieșirea non-fuzzy poate fi exprimată ca:
𝑦 = 𝑞1 𝜉1 𝑡 + 𝑞 2 𝜉2 𝑡 + ⋯ + 𝑞 𝑅 𝜉𝑅 𝑡
(2.9)
unde
𝜇𝑖 (𝑥 𝑡 )
𝜉𝑖 𝑡 = 𝑅
𝑖 = 1, … , 𝑅
(2.10)
𝑗 =1 𝜇𝑗 (𝑥(𝑡))
sunt numite funcții de bază fuzzy. De regulă, funcțiile 𝑓𝑖 (•) sunt funcții afine ale intrărilor:
𝑓𝑖 • = 𝑎0𝑖 + 𝑎1𝑖 𝑥1 + 𝑎2𝑖 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑖 𝑥𝑛
(2.11)
𝑖
unde coeficienții 𝑎𝑗 sunt constanţi. Ieșirea y este o funcție neliniară a intrărilor 𝑥1 ,…, 𝑥𝑛 .
2.3. Reţele neuronale
2.3.1. Neuroni biologici şi neuroni artificiali. Paradigma calculului conecţionist
Esenţa tuturor lucrărilor asupra rețelelor neuronale se află în studii neurobiologice care
datează de mai mult de un secol. Timp de mai multe decenii, biologii au speculat cum
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funcționează sistemul nervos. Neuronii biologici reprezintă blocurile structurale ale sistemului
nervos.
2.3.2. Structura reţelelor neuronale artificiale
O rețea artificială constă dintr-un grup de unități simple de procesare care comunică
prin trimiterea de semnale reciproce printr-un număr mare de conexiuni ponderate.
2.3.3. Instruirea rețelelor neuronale artificiale. Algoritmul backpropagation
O rețea neuronală trebuie să fie configurată astfel încât aplicarea unui set de intrări să
producă setul de ieșiri dorit. Există diferite metode pentru a seta punctele tari ale conexiunilor.
Învățarea este cu siguranță mai complexă decât simplificările reprezentate de regulile de
învățare utilizate. Se pot distinge două tipuri diferite de reguli de învățare:învățare
supravegheată sau învățare asociativă în care rețeaua este instruită oferindu-i tipare de intrare
și potrivire. Aceste perechi de intrare-ieșire pot fi furnizate de un profesor extern sau de către
sistemul care conține rețeaua (auto-supravegheat);învățare nesupravegheată sau autoorganizare în care o unitate (de ieșire) este antrenată să răspundă la grupurile de tipare din
intrare. În această paradigmă, sistemul ar trebui să descopere trăsături statistice evidente ale
populației de intrare. Spre deosebire de învățarea supravegheată, nu există un set de categorii
a priori în care modelele să fie clasificate; mai degrabă sistemul trebuie să-și dezvolte propria
reprezentare a stimulilor de intrare.
2.4. Calcul evolutiv
2.4.1. Principiile calculului evolutiv
Calculul evolutiv este inspirat de procesele de evoluție din natură bazate pe principiul
supraviețuirii celui mai bun individ, respectiv pe principiul eredității. În aplicaţiile practice, el
constă în determinarea soluției unei probleme prin explorarea spațiului soluțiilor potențiale
folosind o populație de agenți sau indivizi.
2.4.2. Concepte de bază
Asemănarea puternică cu procesele biologice, precum și aplicațiile lor inițiale pentru
modelarea sistemelor adaptive complexe au influențat terminologia utilizată de cercetătorii
din domeniul EA. Limbajul utilizat de ei împrumută mult din genetică, teoria evoluției și
biologia celulară. Astfel, o soluție candidată la o problemă se numește individ în timp ce o
întreagă mulţime de soluții actuale se numește populație. Reprezentarea efectivă (codificarea)
unui individ se numește genomul sau cromozomul acestuia . Fiecare genom este format dintro secvență de gene, adică atribute care descriu un individ. O valoare a unei gene se numește
alelă . Atunci când soluțiile individuale sunt modificate pentru a produce noi soluții
candidate, se spune că se reproduc (recombină), iar noile soluții candidate se numesc
descendenți. În timpul evaluării unei soluții candidate, aceasta primește o notă numită fitness,
care indică calitatea soluției în contextul unei probleme date. Când populația actuală este
înlocuită de descendenți, noua populație este numită noua generație . În cele din urmă,
întregul proces de căutare a unei soluții optime se numește evoluție.
2.4.3. Algoritmi evolutivi clasici
2.4.3.1. Algoritmi genetici
Algoritmii genetici (GA) reprezintă o metaeuristică ce imită procesul de reproducere
din natură în care speciile evoluează în timp adaptându-se la mediul lor (Fogel, 1998).
2.4.3.2. Strategii de evoluţie
Strategiile de evoluţie (ES: Evolution Strategies) au fost dezvoltate în anii „60 de
Rechenberg și Schwefel la Berlin (Schwefel, 1975). Acestea au fost concepute ca euristici de
căutare pentru probleme de optimizare specializate în optimizarea cu variabile în numere reale
ca atribute ale soluției.
2.4.3.3. Programare genetică
La mijlocul anilor ‟80, noi concepte au fost dezvoltate pentru a utiliza procesele
evolutive la generarea automată de programe. Conceptul cel mai de succes a fost Programare
19

genetică (GP: Genetic Programming) (Koza, 1992), care a crescut de atunci în domeniul
independent de cercetare pentru inducția programelor.
2.4.3.4. Programare evolutivă
Fogel, Ownes și Walsh au dezvoltat programarea evolutivă (EP: Evolutionary
Programming) la mijlocul anilor ‟60 (Fogel, 1966). Caracteristic este faptul că procesul
evolutiv nu se concentrează pe nivelul indivizilor unici, ci pe nivelul speciilor întregi.
2.4.3.5. Evoluție diferențială
Algoritmul de evoluție diferențială (DE: Differential Evolution) este este un algoritm
evolutiv de optimizare stocastică, bazat pe populație, introdus de Storn și Price (Storn, 1997).
2.4.3.6. Algoritmi co-evolutivi
În biologie, vorbim de coevoluție atunci când evoluțiile speciilor care interacționează de exemplu, prădătorii și prada, gazdele și paraziții sau insectele și florile pe care le
polenizează - se influențează reciproc.
2.4.3.7. Algoritmi culturali
Algoritmii culturali (CA: Cultural Algorithms), introduși de Robert G. Reynolds,
corespund unor modele inspirate din evoluția culturii umane (Reynolds, 1994).
2.4.3.8. Algoritmi evolutivi distribuiți
În cele mai multe cazuri, metodele EA vor avea nevoie de o cantitate mare de resurse
computaționale, fie pentru că evaluarea funcției de fitness este foarte lentă, fie pentru că
dimensiunile populației utilizate devin prea mari. Soluția evidentă pentru această problemă
este paralelizarea procesului EA și distribuirea acestuia pe mai multe computere.
2.5.Sisteme inteligente hibride
Sistemele inteligente hibride sunt definite în multe moduri diferite. Într-un mod
simplu, sistemele hibride sunt cele compuse din mai multe sisteme inteligente. Se așteaptă ca
sistemele hibride să fie mai puternice datorită avantajelor combinate ale diferitelor tehnici
inteligente. Cele mai populare sisteme hibride sunt: Sistem hibrid secvențial, Sistem hibrid
auxiliar și sistem hibrid încorporat. Sistemele hibride încorporate reprezintă cel mai mare grad
de integrare.
2.5.1. Sisteme hibride neuro-fuzzy
Tehnicile de inteligență artificială bazate pe logica fuzzy și rețelele neuronale sunt
frecvent aplicate împreună. Motivele combinării acestor două paradigme provin din
dificultățile și limitările inerente ale fiecărei paradigme izolate. În mod generic, atunci când
sunt utilizate într-un mod combinat, adică puterea de învățare și paralelismul rețelei neuronale
sunt combinate cu mecanismul de raționament al logicii fuzzy, rezultă un sistem mai
puternic, denumit în literatură sistem Neuro-Fuzzy. Există mai multe arhitecturi neuro-fuzzy,
dar cea mai populară şi utilizată în aplicaţii este ANFIS (Adaptive Network based Fuzzy
Inference System), propusa de R Jang (Jang, 1993).
2.5.2. Sisteme hibride neuro-evolutive
Rețelele neuronale evolutive sunt un mod eficient de căutare a spațiului problematic al
rețelei neuronale. Abordarea inițială a constat în restrângerea spațiului de căutare la câțiva
parametri. Astfel, mai mulți autori au sugerat evoluția ANN-urilor prin utilizarea EA pentru
optimizarea ponderilor reţelelor și a parametrilor de învățare a indivizilor, pre-stabilind
numărul de neuroni și conectivitatea dintre aceștia.
2.5.3. Sisteme hibride fuzzy-evolutive
Sistemele de inferenţe fuzzy sunt considerate a fi capabile să rezolve probleme
neliniare într-o varietate de aplicații. Caracteristica lor cheie este abilitatea de a modela
cunoștințele sub formă de reguli de raţionament, dar principala deficiență a acestor sisteme
este lipsa capacității de a învăța și de a se adapta.
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3.METAEURISTICI DE OPTIMIZARE ŞI HIBRIDIZĂRI ALE
ACESTORA
3.1. Tipuri de metaeuristici de optimizare inspirate de natura
Natura își dezvoltă organismele lent pe perioade foarte lungi de timp pentru a se
adapta la mediile de nișă. De cele mai multe ori, natura a găsit, într-un fel sau altul, un curs de
acțiune pentru rezolvarea problemelor care sunt în general complexe atât din cauza numărului
de componente pe care le au, cât și a obstacolelor cărora trebuie să le facă față. Metaeuristicile
sunt tehnici inspirate de natură prin observarea metodelor, mecanismelor sau tehnicilor
dezvoltate de diverse organisme sau specii.
3.2. Metaeuristici de tip traiectorie (cu o singură soluţie)
În această secțiune, prezentăm metaeuristici cu o singură soluţie, numite și metode de
tip traiectorie. O astfel de metaeuristică începe cu o singură soluție inițială, pe care o
modifică treptat, construind o traiectorie în spațiul de căutare.
3.2.1. Hill Climbing
Metoda Hill Climbing (HC), numită şi metodă de coborâre pentru probleme de minim,
respectiv de urcare pentru probleme de maxim, este una dintre cele mai simple metode din
literatură.
3.2.2. Simulation Annealing
Metoda de călire simulată (SA: Simulation Annealing) își găsește originile în
formalismul mecanicii statistice (algoritmul Metropolis (Metropolis și colab., 1953)).
3.2.3. Tabu Search
Metoda de căutare cu tabuuri, sau mai simplu, căutare tabu (TS: Tabu Search) a fost
formalizată de Fred Glover în 1986 (Glover, 1986).
3.2.4. GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure)
Procedura de căutare adaptivă aleatorie avidă (GRASP: Greedy Randomized
Adaptive Search Procedure), propusă de Feo și Resende în (Feo & Resende, 1989, 1995), este
o metaeuristică cu pornire multiplă, lipsită de memorie, bazată pe algoritmi avizi (greedy)
randomizați și tehnici de căutare a vecinătatii.
3.2.5. Variable Neighborhood Search
Căutarea cu vecinătate variabilă (VNS: Variable Neighborhood Search) este o
metaeuristică propusă de Hansen și Mladenovic în 1997 (Mladenovic, 1995; Mladenovic &
Hansen, 1997).
3.2.6. Iterated local search
Căutare locală iterată (ILS: Iterated Local Search) (Stützle, 1998) este o metaeuristică
bazată pe o idee simplă: în loc să aplice în mod repetat o procedură de căutare locală din
soluții generate aleatoriu, ILS generează punctul de plecare al soluției pentru următoarea
iterație prin perturbarea optimului local găsit la iterația curentă.
3.3. Metaeuristici cu o populaţie de soluţii
3.3.1. Principii de baza ale metaeuristicilor cu o populaţie de soluţii
Metaeuristicile cu o populație de soluţii sunt căutări aleatorii ghidate de euristici, care
dezvoltă o mulţime (populaţie) de soluții candidate (indivizi) în spațiul de căutare, pe care le
îmbunătățește de la o generaţie la alta, pentru a extrage în final, din ultima generaţie, soluţia
cu cea mai bună valoare a funcţiei obiectiv asociată problemei de optimizare.
3.3.2. Tipuri de metaeuristici cu o populaţie de soluţii
Cele două subfamilii principale ale metaeuristicilor cu o populaţie de soluţii sunt
algoritmii evolutivi (EA) și metaeuristicile bazate pe inteligenţa roiurilor.
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3.3.3. Metaeuristici bazate pe inteligenţa roiurilor (inteligența distribuită)
3.3.3.1. Optimizarea roiurilor de particule
Optimizarea roiurilor de particule (PSO: Particle Swarm Optimization) introdus de
(Kennedy, 1995) este inspirat de mișcarea grupurilor de păsări sau a bancurilor de pești.
3.3.3.2. Optimizarea coloniilor de furnici
Optimizarea coloniilor de furnici este o metaeuristică bazată pe comportamentul
coloniilor reale de furnici.
3.3.4. Gestionarea restricţiilor
Multe probleme de optimizare sunt cu restricţii, ceea ce înseamnă că, cu un număr
limitat de resurse, trebuie satisfăcute cerințele de producție a bunurilor sau serviciilor.
3.3.4.1.Funcții de penalizare
Funcțiile de penalizare sunt abordarea cea mai utilizată în tratarea restricţiilor (CoelloCoello, 2002). Această tehnică constă în încorporarea evaluării restricţiilor în calculul funcției
obiectiv pentru a impune o penalizare soluțiilor nefezabile.
3.3.4.2.Separarea restricţiilor și a obiectivelor
Separarea restricţiilor și a obiectivelor este o abordare cu un punct de vedere opus
abordării prin funcția de penalizare. În loc să îmbine evaluarea funcției obiectiv cu restricţiile,
această tehnică funcționează separat cu ele.
3.3.4.3.Metode de reparare a soluţiilor nefezabile
(Liepins and Potter, 1991; Liepins and Vose, 1990) au dezvoltat prima lucrare de
cercetare comparativă care arată avantajele utilizării algoritmilor de reparare. Algoritmii de
reparare transformă soluțiile nefezabile în soluții fezabile printr-un operator de reparare.
3.4. Metaeuristici de optimizare multi-obiectiv
Multe probleme de optimizare din lumea reală au mai multe optime (maxime sau
minime). Optimizarea multi-obiectiv poate fi definită sub forma căutării unei colecții de
soluții care să satisfacă toate restricţiile în același timp și să maximizeze sau să minimizeze
fiecare dintre funcțiile obiectiv.
3.4.1. Exemple de metaeuristici de optimizare multi-obiectiv
Tehnicile multi-obiectiv pot fi clasificate în două tipuri (Coello-Coello, 2006). Pe de o
parte, cele care nu încorporează conceptul de optimalitate Pareto al operatorului de selecție.
Pe de altă parte, cele care realizează o ierarhizare a indivizilor după cum sunt dominați sau nu
pe baza conceptului de optimalitate Pareto.
3.4.1.1. NSGA-II
(Deb și colab., 2000) a propus Algoritmul genetic de sortare nedominat II (NSGA-II)
cu scopul de a găsi un set de soluții eficiente sub conceptul de dominanță Pareto. Această
abordare s-a dovedit a fi una dintre cele mai rapide, eficiente și robuste tehnici de rezolvare a
problemelor de optimizare multi-obiectiv. De asemenea, a fost una dintre cele mai populare
metode de comparare a noilor optimizatori multi-obiectiv.
3.4.1.2. SPEA2
Zitzler, Laumanns şi Thiele, 2001) a propus Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2
(SPEA2). Această abordare a fost comparată cu succes cu alți algoritmi evolutivi multiobiectiv în ceea ce privește convergența și diversitatea problemelor de referință bine
cunoscute (Coello-Coello, Lamont şi Veldhuizen, 2007).
3.4.2. Măsuri de performanță în optimizarea evolutivă multi-obiectiv
În optimizarea cu mai multe obiective, au existat două forme de comparare a abordărilor
care rezolvă o anumită problemă (Coello-Coello, 2006). Prima dintre ele a fost utilizată de la
implementarea primelor abordări pentru a rezolva acest tip de problemă. Tehnica constă pur și
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simplu în a compara abordarea pentru fiecare front Pareto aproximativ și a observa căre dintre
ele oferă un rezultat mai bun.
Pentru această a doua instanță, este necesar să se utilizeze un mecanism formal pentru a
determina care soluție este cea mai bună. Din păcate, în acest caz nu există un criteriu unic
care să stabilească dacă o aproximare setată către adevăratul front Pareto este mai bună decât
alta. Prin urmare, este necesar să se ia în considerare mai multe criterii pentru a efectua o
măsură bună de performanță.
3.4.2.1. Distanța generațională
Distanța generațională (GD) a fost propusă de (Veldhuizen and Lamont, 1998, 1999).
3.4.2.2. Metrica de spațiere
Metrica de spațiere (SP) a fost propusă de (Schott, 1995) și măsoară modul în care
soluțiile nedominate ale frontului Pareto aproximativ sunt distribuite în spațiul obiectivelor.
3.4.2.3. Metrica S
Metrica S a fost propusă de (Zitzler, 1999; Zitzler and Thiele, 1998) și aceasta indică
cât de mult din spațiul obiectiv este dominat de un front Pareto dat nedominat.
3.4.2.4. Metrica C
Metrica C a fost propusă de (Zitzler, Deb and Thiele, 2000) cu scopul de a compara
două seturi fronturi Pareto aproximate (A și B) obținute prin abordări diferite.
3.4.2.5. Metrica D
Inițial, metrica C a fost dezvoltată pentru a completa metrica S menționată anterior. Cu
toate acestea, pentru a aborda unele dintre problemele cu metrica C, Zitzler și Thiele au
propus un indicator îmbunătățit bazat pe diferența de acoperire între două fronturi Pareto
aproximate A şi B. Noua metrică D (Zitzler, 1999; Zitzler, Deb and Thiele, 2000) este definită
pe baza metricii S și elimină unele neajunsuri prezente în metrica C. Notaţia utilizată este
𝐷(𝐴, 𝐵) și aceasta descrie dimensiunea spațiului obiectivelor care este dominat de 𝐴 și nu este
dominat de 𝐵.
3.5. Hibridizarea metaeuristicilor
3.5.1 Tipuri de hibridizare
Metodele hibride sunt o idee interesantă şi au câștigat popularitate în ultima vreme,
tehnicile de manipulare a restricţiilor nefiind o excepție. Metodele hibride sunt construite ca o
combinație a abordărilor menționate anterior cu alte euristici; de exemplu, au fost propuse
metode hibride care folosesc colonii de furnici (Bilchev and Parmee, 1995-1996; Leguizamȯn
şi colab., 2007-2009), călire simulată (Leguizamȯn and Coello-Coello, 2007), sisteme imune
artificiale (Hajela and Lee, 1996-1997; Yoo and Hajela, 1999), algoritmi culturali (Chung şi
Reynolds, 1996; Reynolds, Michalewicz and Cavaretta, 1995), logică fuzzy (Le, 1995), etc.
3.5.2. Hibridizare prin algoritmi memetici
Ideea Algoritmilor Memetici (MA: Memetic Algorithms) a fost propusă de (Moscato,
1989) ca rezultat al studiului unei tendințe a algoritmilor genetici care a început să apară la
sfârșitul anilor '80. Acest studiu arată că un număr considerabil de lucrări privind algoritmii
genetici foloseau un mecanism local de căutare pentru a le completa. Din această observație a
venit ideea care susține algoritmul memetic.
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4. APLICAŢII ALE TEHNICILOR SOFT COMPUTING ŞI
METAEURISTICILOR DE OPTIMIZARE ÎN MODELAREA ŞI
PREDICŢIA PROCESELOR FINANCIARE
4.1. Caracteristicile piețelor financiare
Pieţele financiare cuprind pieţele bursiere, pieţele valutare şi alte forme de
tranzacţionare financiară.
4.2. Utilizarea reţelelor neuronale antrenate cu backpropagation sau cu
algoritmi evolutivi pentru predicţia seriilor de timp financiare
4.2.1. Modelarea seriilor de timp financiare cu rețele neuronale ce
implementează modele neliniare autoregresive cu variabile exogene
(NARX).
Reţelele neuronale artificiale (ANN) sunt considerate o alternativă eficientă pentru
modelarea pieței financiare și problemele de prognoză, în comparație cu modelele de serii de
timp clasice, deoarece posedă mai multe capacități dezirabile, cum ar fi neliniaritatea,
capacitatea de a fi aproximatori universali și paralelismul.
4.2.2. Aplicaţii privind predicţia seriilor de timp financiare cu reţele neuronale
antrenate cu backpropagation
Considerăm un model NARX(2, 2, 1):
𝒚𝒕 = 𝑭 𝒚𝒕−𝟏 , 𝒚𝒕−𝟐 , 𝒙𝒕−𝟏 , 𝒙𝒕−𝟐 + 𝜺𝒕 ,
(𝟒. 𝟒)
unde cursul de schimb Leu/Euro (notat cu 𝒚𝒕 ) este variabila endogenă, cursul de schimb
Leu/Dolar (notat cu 𝒙𝒕 ) este variabila exogenă.
Rezultatele predicţiei sunt prezentate mai jos.

Fig. 4.11. Rezultatele predicţiei pentru setul de date de instruire, respectiv de testare
Se poate observa că acurateţea predicţiei este foarte bună pentru setul de instruire
(𝑅 2 = 0.99882), dar mai puţin bună pentru setul de testare (𝑅 2 = 0.90827).
Aceste rezultate vor fi comparate cu cele obţinute în secţiunea următoare, unde
instruirea reţelei neuronale se va face utilizând diferite metaeuristici de optimizare, în locul
algoritmului backpropagation, ce apelează la metode de tip gradient.
4.2.3. Aplicaţii privind predicţia seriilor de timp financiare cu reţele neuronale
antrenate cu algoritmi evolutivi
In continuare, prezentăm rezultatele privind acurateţea predictivă a algoritmilor
selectaţi. O sinteză a acestor rezultate este dată în tabelul de mai jos. Ea include şi rezultatul
obținut în subsecțiunea precedentă, unde instruirea reţelei s-a efectuat cu metoda uzuală,
backpropagation, pe care o utilizăm drept referinţă în compararea performanţelor predictive.
A doua metodă de instruire prezentă în tabel este GA (algoritm genetic), utilizat în mod
independent. Restul metodelor de instruire sunt reprezentate de hibridizările dintre GA şi
metaeuristicile de tip traiectorie folosite drept optimizatori locali, în timp ce GA este, prin
natura ei, un optimizator global. Acest tip de hibridizare între un optimizator global şi unul
local formează de fapt, un algoritm memetic.
Metoda de instruire
Backpropagation
GA (Genetic Algorithm)

𝑹𝟐 instruire
𝟎. 𝟗𝟗𝟖𝟖𝟐
𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟐𝟕

Rang instruire
8
2/3
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𝑹𝟐 testare
𝟎. 𝟗𝟎𝟖𝟐𝟕
𝟎. 𝟗𝟒𝟓𝟎𝟖

Rang testare
8
7

GA - Iterated local search

𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟐𝟒

6/7

𝟎. 𝟗𝟔𝟗𝟓

6

GA -Simulated Annealing

𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟐𝟒

6/7

𝟎. 𝟗𝟕𝟏𝟏𝟖

5

GA - Variable Neighborhood Search

𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟐𝟓

5

𝟎. 𝟗𝟕𝟖𝟏𝟓

3

GA - Tabu Search
GA - GRASP

𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟐𝟔

4

𝟎. 𝟗𝟖𝟎𝟒𝟔

1

𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟐𝟖

1

𝟎. 𝟗𝟕𝟔𝟑𝟐

4

GA - Hillclimbing

𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟐𝟕

2/3

𝟎. 𝟗𝟖𝟎𝟐𝟐

2

Din tabel se poate observa că acurateţea predictivă a tuturor celor 8 algoritmi pentru
setul de instruire nu diferă semnificativ. Cea mai bună performanţă pentru setul de instruire sa obţinut în cazul hibridizării GA - Tabu Search, în timp ce hibridizarea GA – GRASP a
performat cel mai bine pentru setul de instruire.
4.3. Utilizarea sistemelor hibride neuro-fuzzy (ANFIS) pentru predicţia seriilor
de timp financiare
Un sistem hibrid neuro-fuzzy combină avantajele reţelelor neuronale cu cele ale
sistemelor de inferenţe fuzzy. In această aplicaţie, variabila endogenă este preţul de închidere
al acţiunilor Teraplast SA (TRPClose), iar variabila exogenă este cotaţia de închidere a
indicelui BET al Bursei de Valori Bucureşti (BETClose).
4.4. Aplicaţii ale metaeuristicilor multi-obiectiv în optimizarea portofoliilor
4.4.1. Modelul Markowitz clasic (cu restricţii standard) de optimizare a
portofoliilor
Modelul clasic de optimizare a portofoliilor al lui Henry Markowitz se bazează pe
utilizarea dispersiei (varianței) sau, echivalent, a abaterii standard a rentabilității portofoliului,
ca măsură de risc:
𝜎 2 𝑅′𝑤 = 𝑤 ′ 𝑄𝑤,
(4.9)
unde 𝑄 este matricea varianță-covarianță a vectorului randamentelor 𝑅:
𝑄 = 𝐶𝑜𝑣 𝑅𝑖 , 𝑅𝑗
(4.10)
𝑖,𝑗 =1,…,𝑛

Avem o situaţie de conflict între risc și rentabilitatea aşteptată. Vom lua în
considerare trei modele diferite cu un singur obiectiv care pot fi utilizate pentru a analiza
compromisul dintre aceste obiective conflictuale.
4.4.2. Modelul Markowitz cu restricţii suplimentare. Frontieră eficientă şi
portofolii eficiente
În practică, ponderile optime ale portofoliului 𝑤 ∗ , calculate în cadrul modelelor de
mai sus (M1) - (M3) pot avea unele caracteristici nedorite:ponderile 𝑤𝑖 ∗ pot fi foarte mari
pentru câteva dintre active, ceea ce înseamnă luarea unor poziții short-long într-un număr mic
de active;aceasta poate fi însoțită de instabilitate, prin care o mică eroare în estimarea
parametrilor modelului 𝜇, 𝑄 poate conduce la schimbări mari în 𝑤 ∗ ;în situații multiperioadă, acest lucru duce la costuri mari de tranzacționare; este posibil ca adevăratul risc al
portofoliului optim să nu fie cunoscut cu exactitate.
4.4.3. Aplicaţie: Optimizarea portofoliilor pentru 10 acţiuni listate la Bursa de
Valori Bucureşti
4.4.3.1. Prezentarea activelor financiare
Datele primare ale aplicaţie constau din preţurile de închidere ale unui număr de 10
acţiuni listate la Bursa de valori Bucureşti, selectate să participe potenţial la formarea
portofoliilor eficiente, plus indicele Bet (considerat ca reper).
Pe baza preţurilor de închidere, calculăm randamentele acţiunilor selectate, pe care le
reprezentăm grafic, dimpreună cu histogramele asociate.
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Fig. 4.33. Randamentele acţiunilor selectate, a indicelui BET (considerat ca reper)
şi a acţiunii fără risc (Cash = depozit bancar)

Fig. 4.34. Histogramele randamentelor acţiunilor
4.4.3.2. Poziţia activelor în spaţiul obiectivelor
Abordarea lui Markovitz presupune un spaţiu cu două obiective concurente:
minimizarea riscului aşteptat (abaterii standard a randamentului portofoliului) (valoare
anualizată); maximizarea randamentului aşteptat (mediu) al portofoliului (valoare anualizată).
O problemă de optimizare multi-obiectiv are un continuum de soluţii optime. Valorile
funcţiilor obiectiv pentru aceste soluţii generează o curbă în spaţiul obiectivelor, numită front
Pareto (în particular, ea reprezintă frontiera eficientă în cazul problemei de optimizare a
portofoliilor). Poziţia activelor ce participă potenţial la formarea portofoliilor eficiente, în
planul reprezentat de riscurile (abaterile standard) şi randamentele aşteptate, este reprezentată
în figura de mai jos:

Fig. 4.35. Poziţia activelor ce participă potenţial la formarea portofoliului în planul
reprezentat de riscurile (abaterile standard) şi randamentele aşteptate.
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4.4.3.3. Optimizarea Markowitz a portofoliilor prin rezolvarea unui set de
probleme patratice convexe mono-obiectiv
Frontiera eficientă (frontul Pareto) în cazul Markowitz (portofoliul medievarianţă) Următoarea figură adaugă curba reprezentând frontiera eficientă pe graficul ce
poziţionează activele în planul reprezentat de riscurile (abaterile standard) şi randamentele
aşteptate.

Fig. 4.43. Frontiera eficientă obţinută cu implementarea Matlab curentă

Fig. 4.44. Ponderile pentru 20 de portofolii selectate de-a lungul frontierei eficiente

Fig. 4.47. Frontiera eficientă şi cele două portofolii de la extremităţile sale
Linia de alocare a capitalului
Teorema fondului mutual a lui Tobin (Tobin 1958) spune că problema alocării
portofoliului poate fi privită ca o decizie de alocare între un activ fără risc și un set de active
cu risc.
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Fig. 4.53. Linia de alocare a capitalului este tangentă la frontul Pareto (frontiera eficientă)
in punctul reprezentat de portofoliul cu raport Sharpe maxim
Portofoliul cu raport Sharpe maxim
Raportul Sharpe (Sharpe 1966) este o măsură a rentabilității riscului, care joacă un rol
important în analiza portofoliului.

Fig. 4.54. Reprezentarea portofoliului cu raport Sharpe maxim în planul (risc aşteptat –
randament aşteptat) şi în planul (risc aşteptat - raport Sharpe), unde se observă că reprezintă
un punct de maxim
Frontiere eficiente cu ţintă de randament, respectiv ţintă de risc

Fig. 4.56. Poziţia pe frontiera eficientă a portofoliului cu 24.014% ţintă de randament,
respectiv a portofoliului cu 39.302% ţintă de risc
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4.4.3.4. Optimizarea Markowitz a portofoliilor prin rezolvarea unei probleme
bi-obiectiv, utilizând un algoritm memetic multi-obiectiv
Algoritmi memetici multi-obiectiv
Recent, algoritmii memetici (MA: Memetic Algorithms) au fost generalizaţi pentru a
rezolva probleme multi-obiectiv.

Fig. 4.61. Frontiera eficientă obţinută cu algoritmul memetic multi-obiectiv
4.4.3.5. Utilizarea algoritmului memetic multi-obiectiv pentru rezolvarea
problemei de optimizarea a portofoliilor cu restricţii suplimentare
Frontiere eficiente cu restricţii de buget

Fig. 4.66. Frontiere eficiente cu restricţii de buget
Frontiere eficiente cu costuri de tranzacţionare

Fig. 4.69. Frontiere eficiente cu şi fără costuri de tranzacţionare
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Frontiere eficiente cu restricţii pe cifra de afaceri

Fig. 4.72. Frontiere eficiente cu şi fără restricţii pe cifra de afaceri
Frontiere eficiente cu restricţii pe eroarea de urmărire a unui portofoliu de
referinţă (în cazul nostru, indicele BET)

Fig. 4.75. Frontiera eficientă cu restricţie de 5% pe eroarea de urmărire a portofoliului de
referinţă (indicele BET)
Frontiere eficiente cu restricţii combinate pe cifra de afaceri şi pe eroarea de
urmărire a unui portofoliu de referinţă

Fig. 4.78. Frontiera eficientă cu restricţii combinate pe cifra de afaceri şi pe eroarea de
urmărire
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Strategia 130-30

Fig. 4.81. Portofoliu cu strategie 130-30
Frontiere eficiente fără efect de levier

Fig. 4.83. Frontierele eficiente fără efect de levier în variantele:fără utilizarea activului lipsit
de risc;cu utilizarea activului lipsit de risc in plaja [0, 1]; cu utilizarea activului lipsit de risc in
plaja [0, 0.3];
Frontiere eficiente cu efect de levier

Fig. 4.87. Frontiere eficiente cu efect de levier, în variantele: fără utilizarea activului lipsit de
risc; cu utilizarea activului lipsit de risc in plaja [0, 1]; cu utilizarea activului lipsit de risc in
plaja [-0.3, 0]; cu utilizarea activului lipsit de risc in plaja [-1.0, -0.3];
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CONCLUZII
Această teză reprezintă o încercare de a introduce şi promova o viziune şi un set de
metode neconvenţionale, bazate pe tehnicile de inteligenţă computaţională, pentru abordarea
problemelor privind modelarea şi predicţia seriilor de timp financiare, respectiv pentru
optimizarea portofoliilor.
Mecanismul de operare al piețelor financiare este un proces dinamic foarte complex,
foarte neliniar, influențat de mulți factori, cum ar fi condițiile economice interne și globale,
competitivitatea internațională, economiile regionale, afluxul net de capital și
exportul/importul net. Cu progresele în tehnologia informației, informațiile sunt acum
disponibile în forme digitale cuantificabile. Metodele tradiţionale de modelare a seriilor de
timp nu corespund naturii seriilor de timp financiare, caracterizate prin gradul lor înalt de
nestaţionaritate. Din acest motiv, în cadrul acestei teze am optat pentru înlocuirea metodelor
tradiţionale cu metode mult mai flexibile, bazate pe alte paradigme computaţionale, cum ar fi
soft computing, inteligenţa distribuită, metaeuristicile de optimizare globală mono-obiectiv şi
multi-obiectiv, etc. Datorită capacității lor universale de aproximare, tehnicile de inteligenţă
computaţională se pot aplica cu succes sistemelor complexe, neliniare și dinamice, inclusiv
pentru modelarea și prognozarea seriilor de timp financiare în era volumelor mari de date.
Scopul acestei secţiuni a fost de a compara performanțele mai multor metode predictive şi
metaheuristici inspirate din natură, atunci când se utilizează singure sau sinergic, ca metode
hibride. Aceste metode au făcut obiectul unei analize teoretice detaliate şi au fost apoi aplicate
într-o serie de aplicaţii deosebit de complexe.
Menţionăm că metodele prezentate în această teză au fost propuse iniţial în alte
domenii decât cele ale economiei şi finanţelor, iar în cadrul cercetărilor întreprinse am
încercat să le adaptăm şi să le valorificăm potenţialul astfel încât să poată fi utlizate cu
performanţe superioare în domeniul finanţelor cantitative.
Considerăm, prin urmare, că teza aduce noutăţi şi contribuţii atât la nivel teoretic, cât
şi la nivel aplicativ.
La nivel teoretic, ne-am propus să oferim o alternativă modernă şi profund actuală la
metodele clasice de modelare și predicție financiară, alternativă bazată pe noile tehnici de
inteligență computațională. Teza surprinde întregul spectru al acestor tehnici, ce integrează
sistemele de inferențe fuzzy, rețelele neuronale, calculul evolutiv, respectiv inteligenta
distribuită (numită şi inteligenta roiurilor). Un accent special a fost pus pe hibridizarea acestor
tehnici predictive şi metaeuristici de optimizare, prin care se încearcă dezvoltarea de sisteme
computaționale inteligente care să combine sinergic avantajele metodelor individuale ce fac
obiectul hibridizării. Astfel de abordări hibride stau la baza dezvoltării de noi tipuri de sisteme
computaționale inteligente, cum ar fi cele neuro-evolutive (în care algoritmul
backpropagation, ce constituie mecanismul clasic de instruire, bazat pe gradient, este înlocuit
cu o metaeuristică de optimizare globală), cele fuzzy-genetice (unde arhitectura şi parametrii
sistemului de inferenţe fuzzy sunt optimizate prin intermediul unei metaeuristici de optimizare
globală), respectiv cele neuro-fuzzy, (în care sistemele fuzzy şi reţelele neuronale acţionează
sinergic). Natura unor aplicații, precum cele de optimizare a portofoliilor, a impus
investigarea nu doar a metaeuristicilor mono-obiectiv, cât şi a celor multi-obiectiv, bazate în
mod esenţial pe conceptele de optimalitate şi dominanţă Pareto. Au fost investigate aspectele
esenţiale ale acestor metaeuristici multi-obiectiv, inclusiv cele de implementare în prezenţa
unor funcţii obiectiv şi restricţii neliniare, ce necesită proceduri speciale de rezolvare. Au fost
analizate şi măsurile de performanță în optimizarea evolutivă multi-obiectiv ce compară
performanţa a două fronturi Pareto. O atenţie particulară a fost acordată unui tip special de
hibridizare, dintre o metaeuristică de optimizare globală şi un algoritm de optimizare locală,
hibridizare ce conduce la dezvoltarea unui algoritm memetic.
La nivel aplicativ, contribuţiile constau în utilizareaacestor metode neconvenţionale,
bazate pe tehnici soft computing şi metaeuristici de optimizare, pentru modelarea şi predicţia
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proceselor financiare. Gama aplicaţiilor realizate este foarte cuprinzătoare şi complexă.
Înainte de punerea lor în paractică, a fost necesară o atentă investigaţie a principalelor
proprietăți ale piețelor financiare, sintetizate prin caracteristicile lor statistice stilizate, privite
din perspectiva teoriei proceselor stochastice: caracteristici distribuţionale de tip leptokurtic,
simetric, cu cozi îngroşate, nestaţionaritate puternică, varianța condiționată mare, formarea de
clustere de volatilitate, sensibilitatea la evenimente puţin improbabile de tip "lebădă neagră",
răspunsurile asimetrice ale pieței la polaritatea diferită a variațiilor prețurilor, etc.
Modelarea seriilor de timp financiare trebuie să facă apel în mod esențial la modele
dinamice, iar neliniaritatea acestora este un fapt demonstrat. De aceea, modele uzuale ale
seriilor de timp (AR: autoregressive, ARX; autoregressive with exogenous variables) nu sunt
adecvate, fapt ce necesită utilizarea tehnicilor flexibile de inteligenţă computaţională pentru
construire de modele dinamice neliniare, instruibile automat din date de observaţie. Astfel de
tehnici pot fi reţelele neuronale, sistemele de inferenţe fuzzy şi posibile hibridizări ale
acestora cu metaeuristici de optimizare globală, necesare în faza de instruire a modelului
(optimizarea arhitecturii şi parametrilor acestuia). Atât reţelele neuronale, cât şi sistemele de
inferenţe fuzzy posedă mai multe capacități dezirabile, cum ar fi neliniaritatea, capacitatea de
a fi aproximatori universali și paralelismul. Astfel de tehnici permit extinderea modelelor
dinamice liniare de tip AR/ARX la o formă neliniară: NAR sau NARX.
Modelarea și predicția seriilor de timp financiare utilizează, în general, algoritmi de
învăţare supraveghetă, unde în procesul de învătare sunt furnizate reţelei seturi de date
formate atât din valori de intrare cât şi din valori de ieşire. Algoritmii back-propagation, o
familie de metode populare de instruire supravegheată a rețelelor neuronale, sunt
implementați în majoritatea modelelor predictive neuronale din literatura de modelare și
prognoză a pieței financiare. Cu toate acestea, algoritmii de instruire back-propagation nu sunt
adecvaţi pentru problemele în care sunt necesare predicții rapide și precise, în principal din
cauza sensibilității lor inerente la condițiile de inițializare și a caracterului local al căutării
soluţiilor, ce prezintă riscul blocării în optime locale. Pentru a evita aceste probleme, au fost
dezvoltate sisteme hibride neuro-fuzzy, sau neuro-evolutive. Primele combină reţelele
neuronale cu sistemele de inferenţe fuzzy, iar ultimele combină reţelele neuronale cu
algoritmii evolutivi, care înlocuiesc backpropagation în faza de instruire a reţelei. Scopul este
de a obține atât o soluție optimă globală, cât și o convergență sigură şi rapidă. De cele mai
multe ori, metaeuristicile de optimizare globală au fost propuse ca metode cu aplicaţii
generale. Caracteristica lor principală este că nu utilizează gradienţii pentru a explora spaţiul
soluţiilor. Din acest motiv, ele oferă oportunitatea de a fi folosite pentru a depăși slăbiciunea
tehnicilor de tip gradient, pe care se bazează şi propagarea înapoi, cea mai populară metodă
pentru antrenarea reţelelor neuronale. Prin urmare, propagarea înapoi suferă de aceleași
dezavantaje ca și optimizatorii clasici, inclusiv o rată de convergență scăzută, instabilitate,
condiția ca funcţia de fitness să fie diferențiabilă, riscul ca soluția să fie prinsă în capcana unui
minim local și posibilitatea depășirii minimului suprafeței de eroare.
Aplicaţiile propuse se bazează pe considerentele de mai sus.
O primă serie de aplicaţii privesc predicţia seriilor de timp financiare cu reţele
neuronale antrenate cu algoritmul backpropagation. Arhitectura reţelei neuronale a fost
configurată pentru a permite instruirea unor modele dinamice neliniare de tip NARX, unde
variabila endogenă este cursul de schimb Leu/Euro, iar variabila exogenăeste cursul de
schimb Leu/Dolar. Performanţele predictive ale reţelei neuronale de tip backpropagation (ce
apelează la metode de tip gradient) au fost apoi comparate cu cele obţinute prin instruirea
reţelei neuronale utilizând algoritmi evolutivi şi hibridizări ale acestora cu metode de
optimizare locală, ce dau naştere unor algoritmi memetici. Astfel, procedura backpropagation
a fost înlocuită, pe rând, cu algoritmii genetici (GA), respectiv cu o serie de abordări hibride
constând din combinarea GA cu metaeuristici de tip traiectorie: GA - Hillclimbing; GA Simulated Annealing; GA - Tabu Search; GA – GRASP; GA - Variable Neighborhood
Search; GA - Iterated local search. Rezultatele au arătat că, deşi că acurateţea predictivă a
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tuturor celor 8 algoritmi pentru setul de instruire nu diferă semnificativ, în schimb, diferenţe
importante se înregistrează cu privire la performanţa acestor algoritmi pentru setul de testare.
Astfel, algoritmul Backpropagation se clasează pe ultima poziţie în ambele situaţii.
Algoritmul genetic (GA), utilizat singur (fără hibridizare) se situează pe poziţiile 2/3 în cazul
setului de instruire şi pe penultima poziţie în cazul setului de testare. Toţi algoritmii memetici
au performanţe superioare atât în comparaţie cu Backpropagation cât şi cu GA, atunci când se
aplică setului de testare. Aceasta înseamnă că algoritmii memetici au capacităţi de
generalizare îmbunătăţite faţă de metaeuristica de bază (GA).
Următoarea aplicaţie o reprezintă utilizarea sistemelor hibride neuro-fuzzy (ANFIS)
pentru predicţia seriilor de timp financiare. In această aplicaţie, variabila endogenă este preţul
de închidere al acţiunilor Teraplast SA (TRPClose), iar variabila exogenă este cotaţia de
închidere a indicelui BET al Bursei de Valori Bucureşti (BETClose). Sunt utilizate două
modele NARX:
(i) un model NARX(2,1,1), în care spațiul de intrare, format din variabilele TRPClose
(t−1), TRPClose (t−2) și BETClose (t−1), este partiţionat prin intermediul a câte trei funcţii de
apartenenţă fuzzy.
(ii) un model mai complex, NARX(2,2,1), dar în care spațiul de intrare, format din
variabilele TRPClose (t−1), TRPClose (t−2), BETClose (t−1) şi BETClose (t−2), este
partiţionat prin intermediul a doar două funcţii de apartenenţă fuzzy, în loc de trei.
Rezultatele arată că largirea spaţiului de intrare, prin introducerea variabilei BETClose
(t−2), a condus la creşterea preciziei predicţiei pentru datele de test, cu toate că partiţionarea
spaţiului de intrare s-a făcut cu doar două mulţimi fuzzy, în loc de trei.
Ultimul set de aplicaţii reprezintă o abordare comprehensivă a problemelor de
optimizare a portofoliilor, cu ajutorul metaeuristicilor de optimizare, atât a celor
monoobiectiv, cât şi a celor multi-obiectiv. Datele primare ale aplicaţie constau din preţurile
de închidere ale unui număr de 10 acţiuni listate la Bursa de valori Bucureşti, selectate să
participe potenţial la formarea portofoliilor eficiente, plus indicele Bet (considerat ca reper).
Pe baza preţurilor de închidere, se calculează randamentele acţiunilor selectate. Abordarea lui
Markovitz presupune un spaţiu cu două obiective concurente: minimizarea riscului aşteptat;
maximizarea randamentului aşteptat al portofoliului. Este utilizat mai întâi modelul
Markowitz clasic (cu restricţii standard), după care se extinde cercetarea la cazul modelului
Markowitz cu restricţii suplimentare.
Rezolvarea modelul Markowitz clasic (cu restricţii standard) de optimizare a
portofoliilor se face prin rezolvarea unui set de probleme patratice convexe mono-obiectiv.
Această aplicaţie este convenţională şi serveşte doar pentru a dispune de un etalon în
comparaţia cu metodele bazate pe metaeuristicile de optimizare multi-obiectiv. Aplicaţia
permite determinarea frontierei eficiente, a celr două portofolii de la extremităţile frontierei
eficiente, a liniei de alocare a capitalului, a portofoliului cu raport Sharpe maxim, a
frontierelor eficiente cu ţintă de randament, respectiv ţintă de risc, etc.
Următorul pas constă în rezolvarea modelul Markowitz clasic (cu restricţii standard)
prin intermediul unei metode neconvenţionale, bazate pe rezolvarea unei probleme biobiectiv, utilizând un algoritm memetic multi-obiectiv. Acesta reprezintă o generalizare a
algoritmilor memetici mono-obiectiv. În acest scenariu, noțiunea de dominanță Pareto este
esențială. Nu există a priori o singură soluție optimă, ci mai degrabă o colecție de soluții
optime, oferind diferite compromisuri între obiectivele luate în considerare. Valorile în spaţiul
obiectivelor al aceastei colecții de soluții optime formează frontul Pareto optim, sau frontul
optim nedominat. Pentru implementarea unui algoritm memetic multiobiectiv, care să rezolve
aplicaţia de optimizare a portofoliilor, am optat pentru un hibrid format dintr-un optimizator
global de tip NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II) şi un optimizator local
de tip Hill Climbing cu cea mai abruptă urcare, bazat pe mutație (SMHC: Steepest Mutationbased Hill Climbing). Specific acestei metode locale este că noul individ este generat prin
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efectuarea celei mai abrupte urcări, bazată pe mutație, asupra individului elită şi îl înlocuieşte
pe acesta doar dacă îl domină în sens Pareto.
Ultimul set de aplicaţii constă din extinderea algoritmului memetic multi-obiectiv
pentru rezolvarea problemei de optimizarea a portofoliilor cu restricţii suplimentare. Această
extindere se bazează din punct de vedere teoretic pe criteriul de încălcare a restricţiilor propus
în (Deb, 2000). Aplicaţiile acoperă o gamă largă de restricţii suplimentare (altele decât cele
standard): impunerea unei limite superioare a proporției din valoarea portofoliului pentru a
reduce costurile de tranzacționare; restricţii ce asigură diversificarea portofoliilor; restricţii pe
cifra de afaceri; restricţii pe eroarea de urmărire a unui portofoliu de referinţă (în cazul nostru,
indicele BET); restricţii combinate pe cifra de afaceri şi pe eroarea de urmărire a unui
portofoliu de referinţă; restricţii asociate strategiei 130-30; investiții cu efect de levier
(utilizarea banilor împrumutați); etc.
Concluzia finală este că tehnicile de inteligenţă computaţională reprezintă cea mai
importantă achiziţie din domeniul finanţelor cantitative a ultimelor decenii. Ele permit
realizarea de aplicaţii cu performanţe predictive net superioare tehnicilor tradiţionale de
estimare şi prognoză, cel mai adesea limitate la cazul liniar şi impunând condiţia de
staţionaritate a seriilor de timp. Este motivul pentru care am dedicat această teză prezentării
teoretice şi utilizării acestor tehnici într-o serie de aplicaţii financiare. O altă noţiune pivot a
acestei teze a reprezentat-o hibridizarea sistemelor predictive inteligente şi a metaeuristicilor
de optimizare. Compararea performanţelor diferitelor metode utilizate în cadrul aplicaţiilor
confirmă faptul că hibridizarea poate fi o abordare de succes în multe cazuri în care, prin
combinarea mecanismului a doi algoritmi și acordarea corespunzătoare a parametrilor
acestora, suntem capabili să găsim noi modalități de control al capacităților de explorare și
exploatare ale hibridului nou generat. Rezultatele raportate aici pot fi văzute ca încă un pas
făcut în direcţia validării abordărilor de acest fel.
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