
Resumo  

Esta dissertação apresenta a aplicação de um paradigma relativamente novo, as redes neuronais, ao 

problema da predição do valor de diversas grandezas, partindo apenas do conhecimento dos valores 

anteriores das mesmas.  

É feito um estudo comparativo do problema de predição com redes neuronais, entre uma 

aproximação mais tradicional e uma aproximação utilizando um tipo particular de redes neuronais 

relativamente recente, designado por redes Gama, desenvolvido propositadamente para o problema 

do processamento sequencial de padrões.  

Ambos os tipos de redes são treinados para preverem a evolução de séries no tempo com origens 

completamente distintas: duas séries sintéticas, uma caótica e outra periódica com ruído, e duas 

séries provenientes de sistemas reais, referindo-se uma ao consumo de gás canalizado em Lisboa e 

outra a cotações de futuros de uma mercadoria na Bolsa de Transacções de Chicago.  

Foram treinadas mais de 600 arquitecturas de redes neuronais, possuindo a totalidade das séries 

temporais mais de 15000 padrões. O tempo total de CPU gasto em simulações foi estimado em mais 

de 3000 horas (cerca de quatro meses) .  

O nível de ruído presente nas séries afecta profundamente a qualidade de predição que é possível 

obter. Neste trabalho revelou-se fundamental proceder-se a uma análise preliminar dos dados que 

permitisse a exploração orientada de algumas das suas características, por oposição a uma 

aproximação cega ao problema.  

Nas arquitecturas mais simples, a qualidade dos preditores implementados com redes Gama é em 

geral superior à dos preditores constituídos por redes neuronais mais tradicionais, embora os 

melhores preditores sejam em geral deste último tipo.  

De todas as séries estudadas, apenas a de futuros se revelou de muito difícil predição, o que não 

surpreende, dada a conhecida eficiência dos mercados bolsistas.  

Abstract  

This dissertation shows the application of a relatively new paradigm, called neural networks, the 

problem of predicting several quantities varying in time, based only on their previous values.  

For the prediction problem, a comparative study is performed between a more traditional approach 

and one using a particular kind of neural networks, known as Gamma networks, developped specially 

for processing time-varying patterns.  

Both kinds of networks are trained to predict the evolution of four completely different time series: two 

synthetic (one chaotic and the other periodical with noise) and two from real life items (the 



consumption of piped gas in the city of Lisbon and the price of a commodity futures in the Chicago 

Board of Trade).  

More than 600 network architectures have been trained, on more than 15000 patterns for all time 

series. The total simulation time has been estimated in more than 3000 hours (about four months) of 

CPU time.  

The noise leveI present in each time series deeply affects the prediction quality. In this work, a 

preliminary data analisys is needed, because a blind approach to each problem leads to very poor 

results.  

For simpler architectures, the quality of Gamma network predictors has been, in general, superior to 

the ones built with more traditional neural networks. Nevertheless, the best predictors found for each 

time series have been of this later type.  

From alI time series studied, only the futures series has been shown to be hard to predict. This fact 

was not a surprise given the known efficiency of finantial markets.  


