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WSTĘP

W obecnych czasach podstawowym zasobem produkcyjnym staje się informacja. Jej 

posiadanie jest nie tylko źródłem przewagi technologicznej, ale także podstawą 

działalności. Wiek dwudziesty to rozwój rynków giełdowych, rynków na których 

podstawową rolę gra informacja. Od lat siedemdziesiątych XX wieku gwałtownie 

rozwija się rynek instrumentów pochodnych, instrumentów których cena zależy od cen 

instrumentu bazowego1. Rynek tych instrumentów jest jednym z najintensywniej 

rozwijających się segmentów rynku finansowego. W roku 1995 w instrumentach 

pochodnych ulokowana była czterokrotność produktu krajowego brutto USA2. Choć 

historia pochodnych sięga średniowiecza, ich znaczenie i burzliwy rozwój datuje się z 

otwarciem w Chicago giełdy terminowej Chicago Board Options Exchange (CBOE) w 

roku 1973. Rola instrumentów pochodnych polega na możliwości zastosowania ich do 

zabezpieczania swych aktywów poprzez przyjęcie na rynku instrumentów pochodnych 

pozycji odwrotnej do pozycji zajmowanej na rynku instrumentów bazowych. Operacja 

taka nazywa się hedgingiem3. Ponieważ cena instrumentu pochodnego zmienia się w 

tym samym kierunku co cena instrumentu bazowego, stąd ewentualne straty poniesione 

na inwestycji w instrument bazowy, można zrekompensować poprzez zyski uzyskane 

na instrumencie pochodnym.

Kluczowym zagadnieniem dla właściwego zabezpieczenia aktywów jest określenia 

właściwej ceny instrumentu pochodnego czyli jego wycena. Prace L.Bacheliera4, 

H.M.Markowitza5, R.Mertona6, F.Blacka i M.Scholesa7 wprowadziły zaawansowane

1 Hull, J. (1997)

2 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998)

3 Soroczyński, S., Stachowicz, J. (1994)

4 Bachelier, L. (1900)

5 Markowitz, H.M. (1952)

6 Merton, R.C. (1973)

7 Black, F., Scholes, M. (1973)
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modele matematyczne w dziedzinie finansów. Wiele z nich zostało wykorzystanych do 

wyceny instrumentów pochodnych.

Wkład Mertona, Black’a i Scholesa w rozwój rynków instrumentów pochodnych 

został podkreślony poprzez przyznanie im w roku 1997 Nagrody Banku Szwecji 

nazywanej Noblem w dziedzinie ekonomii.

Praca Black’a i Scholes’a wywarła ogromny wpływ na matematykę finansową i 

wycenę instrumentów pochodnych. W roku 1973 R.C. Merton podał modyfikację 

wzoru Black’a-Scholesa na wycenę opcji przy uwzględnieniu wypłacanych dywidend 

za posiadane instrumenty bazowe oraz gdy stopa zwrotu instrumentu o zerowym 

ryzyku jest procesem stochastycznym. J. Cox, S. Ross i M. Rubinstein1 wprowadzili 

model dwumianowy, będący dyskretnym odpowiednikiem wzoru Black’a-Scholesa. Na 

początku lat osiemdziesiątych M. Harrison i S Pliska2 rozwinęli teorię wyceny 

instrumentów pochodnych w języku martyngałów. Lata dziewięćdziesiąte przynoszą 

wycenę opcji w oparciu o nieprecyzyjny model zmienności (Uncertain Volatility Model 

- UVM) wprowadzony przez M. Avellaneda, A. Levy i A.Parasa3 w 1995 roku.

Pomimo tak szalonego rozwoju różnych modeli wyceny, klasyczny model Black’a- 

Scholesa wciąż znajduje zastosowanie w praktyce giełdowej. W modelu tym cena 

instrumentu pochodnego jest funkcją bieżącej ceny instrumentu bazowego, czasu do 

wykonania, ceny wykonania, stopy zwrotu instrumentu o zerowym ryzyku, oraz 

parametru opisującego zmienność rynku. Parametr ten, w literaturze anglojęzycznej 

nazywany volatility, w polskiej literaturze tematu znajduje następujące określenia :

• zmienność4

• chwiejność5

• współczynnik zmienności6

W niniejszej pracy przyjęto na określenie tego pojęcia słowo zmienność.

Ocena zmienności nie jest zadaniem trywialnym i jednoznacznym. Oprócz 

stosowanych najczęściej w praktyce estymacji w oparciu o dane historyczne oraz oceny

1 Cox, J., Ross, S., Rubinstein, M. (1979)

2 Harrison, J.M., Pliska, S.R. (1981)

3 Avellaneda, M., Levy, A., Paras, A. (1995)

4 Jajuga, K., Jajuga, T. (1993), Weron, A., Weron, R (1998), Soroczyński, S., 

Stachowicz, J. (1994)

5 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998)

6 Życzkowski, K. (1997b), Capiński, M. (1997)
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zmienności wynikającej z bieżących transakcji1, pojawia się wiele prac proponujących 

nowe modele oceny zmienności.

Proponowane są:

• obliczanie zmienności implikowanej w oparciu o uproszczoną formułę2

• predykcję z wykorzystaniem sieci neuronowych3

• metody oparte o równania przestrzeni stanu4

• metody oparte o analizę nieliniowych szeregów czasowych typu ARCH i 

GARCH oraz ich modyfikacje5

• metody zmienności nieprecyzyjnej6 7

Tak duża różnorodność metod wynika z jednej strony z trudności jednoznacznego 

wyznaczenia tegoż parametru a z drugiej strony z wagi jego oceny. Przy założeniu 

stałości stopy procentowej instrumentu o zerowym ryzyku wszystkie parametry 

określające cenę instrumentu pochodnego, za wyjątkiem zmienności, są znane, stąd 

wyliczana na podstawie formuły Black’a-Scholes’a cena instrumentu pochodnego jest 

w znacznej części zależna od wyznaczonej zmienności instrumentu bazowego. Z 

drugiej strony cena instrumentu pochodnego osiągana na rynku, jest oceną przyszłej 

zmienności instrumentu bazowego.

Jednym z elementów nowej płaszczyzny kulturowej, jest odejście od rozumowania

w kategoriach czamy-biały, od arystotelesowskiej zasady sprzeczności. Stosowanie tej
•7zasady rodziło pewne problemy, zauważone przez Russella, zwane paradoksami . Ich 

rozwiązanie umożliwiły dopiero logiki wielowartościowe stworzone przez 

Łukasiewicza8 na początku dwudziestego wieku. Inną metodą rozwiązywania tych 

problemów jest zaproponowana przez L.Zadeha teoria zbiorów rozmytych9. Zbiory 

rozmyte powstały na gruncie teorii sterowania i teorii systemów. Zadeh zauważył, że o 

ile tradycyjne podejście oparte na zmiennych stanu, cechujące się stosowaniem ścisłego

1 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998)

2 Brenner, M., Subrahmanyam, M.G. (1988)

3 Mallaris, M., Salchenberger , L. (1996), Nabney, I.T., Cheng, H.W (1997)

4 Timmer, L, Weigend, A.S. (1997)

5 Avellaneda, M.,ZhuY. (1997)

6 Avellaneda, M., Levy, A., Paras, A. (1995)

7 Marciszewski, W. red. (1987)

8 Lukasiewicz, J. (1987)

9 Zadeh, L.A. (1965)
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i formalnego opisu, sprawdza się w systemach technicznych, o tyle skomplikowane 

systemy społeczno-ekonomiczne są odporne na tego typu opis. Jego rozważania nad 

złożonymi systemami doprowadziły Zadeha do sformułowania zasady złożoności:

„ Ogólne rzecz biorąc złożoność i precyzja są ze sobą w relacji odwrotnej w tym 

sensie, że jeżeli złożoność rozpatrywanego problemu wzrasta to zmniejsza się możliwość 

jego precyzyjnej analizy”1

Zbiory rozmyte pozwalają opisywać zjawiska nieprecyzyjne, zjawiska których 

elementy tylko w pewnym stopniu przynależą do pewnych klas. Elementy zbioru 

rozmytego w przeciwieństwie do klasycznych zbiorów, gdzie każdy element ma 

określoną funkcję charakterystyczną, posiadają określoną funkcje przynależności. 

Określa ona stopień w jakim dany element przynależy do danego zbioru. Zbiory 

rozmyte są więc uogólnieniem klasycznych zbiorów.

Teoria zbiorów rozmytych stała się podstawą stworzonej przez L.Zadeha logiki 

rozmytej. Jej powstanie wynikało z propozycji modelowania ludzkiego sposobu 

myślenia przy pomocy zbiorów rozmytych. Poprzez logikę rozmytą rozumiemy jak 

podaje Kacprzyk : „podstawę rozumowania opartą na niejednoznacznych i 

nieprecyzyjnych stwierdzeniach, w której korzysta się z aparatu zbiorów rozmytych”2. 

Dzięki zastosowaniu logiki rozmytej możliwe jest rozumowanie przybliżone, 

rozumowanie w którym występują rozmyte przesłanki i otrzymuje się rozmyte wnioski.

Rozwój systemu wnioskowania przybliżonego wpłynął na pojawienie się modeli 

rozmytych. Model rozmyty opisuje rzeczywistość przy pomocy zbioru reguł o 

nieokreślonych predykatach. Zbiór reguł jest odpowiednikiem zbioru równań w 

klasycznych modelach matematycznych3. Za Bojarskim4 możemy w ramach systemu 

ogólnego wyróżnić system abstrakcyjny. W ramach systemu abstrakcyjnego 

wyodrębnić systemy relacyjne którego elementem są modele matematyczne. 

Szczególnym rodzajem modeli matematycznych są rozmyte modele matematyczne 

opisujące zjawiska przy pomocy teorii modeli rozmytych.

Mając dany model rozmyty powstaje problem określenia jego parametrów. 

Początkowo stosowane było podejście polegające na bezpośrednim wprowadzaniu

1 Kacprzyk, J. (1986)

2 Kacprzyk, J. (1986)

3 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)

4 Bojarski, W.W. (1984)
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wiedzy eksperta1. Podejście to wynikało z podobieństwa modelu rozmytego do systemu 

ekspertowego. Następnie zauważono pewne podobieństwa modelu rozmytego do sieci 

neuronowych. Opracowano metody określania parametrów modelu na podstawie 

danych. Stosowane są tutaj dwa podejścia. Pierwsze podejście reprezentowane w 

pracach Naucka i Kruse2, Osowskiego3 i Rutkowskiej4 traktuje model rozmyty jako 

specyficzną sieć neuronową. Mówi się o sieciach typu „neuro-fuzzy”. Określanie 

parametrów nazywane jest uczeniem sieci. Do uczenia wykorzystywany jest algorytm 

wstecznej propagacji błędów5. Choć liczni autorzy traktują model rozmyty na równi z 

siecią neuronową to należy jednak podkreślić istotną przewagę sieci typu „neuro- 

fuzzy”, jest nią możliwość fizykalnej interpretacji nauczonej sieci w postaci zbioru 

reguł. Drugie podejście reprezentowane w pracach Yagera i Fileva6 oraz Lindskoga7, 

rozumie określanie parametrów modelu rozmytego jako proces identyfikacji systemu. 

Mówi się w tym przypadku o podejściu typu „szarej skrzynki”. Częściowo model 

można zdefiniować metodą bezpośrednią, a następnie dostrajać metodami 

automatycznymi. W procesie identyfikacji rozróżniamy dwa etapy określania struktury 

oraz określania parametrów. Pierwszy etap nazywany jest identyfikacją strukturalną. 

Stosowane są w nim metody klastryfikacji8, metody górskie9 oraz metody 

wykorzystujące algorytmy genetyczne10. Drugi etap nazywany jest identyfikacją 

parametryczną. Wykorzystywane są w nim metody gradientowe11, filtru Kalmana12, 

oraz algorytmy genetyczne13.

Połączenie materii rynków instrumentów pochodnych z narzędziami opartymi na 

wnioskowaniu przybliżonym stanowi ideę przewodnią niniejszej pracy. Z jednej strony

1 Yager R.R., FilevD.P. (1994)

2 Nauck, D., Kruse, R. (1997) oraz Nauck, D.,Kruse, R. (1998) oraz Nauck, D. (1997)

3 Osowski. S. (1996)

4 RutkowskaD. (1997) oraz Rutkowska, D.,Piliński, M., Rutkowski, L. (1997)

5 Nauck, D., Kruse, R., (1996)

6 Yager R.R., FilevD.P. (1994)

7 Lindskog, P. (1997)

8 Babuśka, R., Verbruggen, H.B. (1997)

9 YagerR.R., FilevD.P. (1994)

10 Herrera, F., Lozano, M., Verdegay, J.L., (1995)

11 Wang, L.X., Mendel, J.M., (1991)

12 Jang, R. (1993)

13 Cordon, O., Herrera, F., (1995)
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giełda ze swą niepewnością będącą istotą jej działalności1, stanowi właściwą materię 

dla modeli rozmytych, stworzonych właśnie dla modelowania zjawisk na tyle 

złożonych, że nieprecyzyjnych wręcz niepewnych. Niepewność w działalności giełdy 

rozumiemy tutaj w sposób szeroki jako losowość, nieprecyzyjność, niepełność lub brak 

informacji2. Z drugiej strony w literaturze spotykane są efektywne przykłady 

prognozowania chaotycznych szeregów czasowych przy pomocy modeli rozmytych. 

Wymienić można tutaj prace Janga3, Zardeckiego4, Valente de Oliveiry5, Altrocka6, 

Rutkowskiej i Pilińskiego7 8. Modele rozmyte zostały wykorzystane również do
O

prognozowania wartości indeksów giełdowych .

Rodzi się pytanie czy dane historyczne nie niosą ze sobą jakiejś wiedzy na temat 

przebiegu zmienności, która z definicji nie jest znana. Wiedza ta jest na pewno 

nieprecyzyjna, lecz według zasady że częściowa wiedza jest lepsza niż jej całkowity 

brak, warto ją wykorzystać. Wydaje się że narzędziem pozwalającym na to są modele 

rozmyte. Ten fakt zrodził pomysł modelowania zmienności przy pomocy modeli 

rozmytych.

O ile dane giełdowe są publicznie dostępne, o tyle problemem pozostaje umiejętność 

uzyskania z nich odpowiedniej wiedzy potrzebnej do podejmowania decyzji 

inwestycyjnych. Tutaj z pomocą przychodzą nowoczesne metody oparte o techniki 

sztucznej inteligencji tworząc Systemy Wspomagania Decyzji (ang. Decicion Suport 

Systems). Prezentowane modele rozmyte pozwalają na automatyczne uzyskiwanie 

wiedzy z posiadanych danych.

Celem niniejszej pracy jest zbudowanie modeli rozmytych zdolnych prognozować 

zmienność implikowaną na kolejnej sesji giełdowej oraz ich wykorzystanie dla 

wybranego instrumentu pochodnego oferowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych. Zmienność rozumiemy tutaj w takim sensie w jakim pojęcie to 

występuje on we wzorze Blacka-Scholesa. Zmienność implikowana ustalona na rynku

1 Heilpern, S., (1998)

2 Heilpern, S., (1998)

3 Jang, R. (1993)

4 Zardecki, A., (1996)

5 Valente de Oliveira, J., (1996)

6 Altrock von, C. (1996)

7 RutkowskaD. (1997) oraz Rutkowska, D.,Piliński, M., Rutkowski, L. (1997)
8 SlEKMANN, S. (1997)



Wstęp 0-7

instrumentów pochodnych odzwierciedla oczekiwania inwestorów co do przyszłych 

zmian instrumentu bazowego. Poprzez określenie ceny instrumentu pochodnego jest 

oceniana przez inwestorów przyszła zmienność instrumentu bazowego. Cena 

instrumentu pochodnego jest ustalana poprzez składane przez inwestorów zlecenia na 

podstawie bieżącego stanu rynku. Na skutek wpływu różnych informacji na 

poszczególnych inwestorów oraz niejednolitego sposobu ich oceny cena instrumentu 

pochodnego staje się chaotycznym szeregiem czasowym. Stąd zmienność implikowana 

ma przebieg chaotyczny. Ponieważ modele rozmyte są narzędziem powstałym celem 

aproksymacji ludzkiego nieprecyzyjnego sposobu myślenia, a jednocześnie narzędziem 

skutecznie wykorzystywanym do predykcji chaotycznych szeregów czasowych, stąd 

pojawił się pomysł aby do prognozowania zmienności instrumentów pochodnych 

wykorzystać modele rozmyte.

Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy z nich to wprowadzenie w 

tematykę instrumentów pochodnych i ich wyceny. Skupiono się na metodzie wyceny 

opartej o klasyczny wzór Black’a-Scholes’a. Pokazano wpływ parametrów, od których 

zależna jest cena instrumentu pochodnego na wartość wyceny. Szczególny nacisk 

położono na wpływ parametru zmienność (ang. volatility). Przeprowadzono 

rozważania na tematy istoty zmienności. Przedstawiono metody estymacji tego 

parametru w praktyce giełdowej. Szczegółowo omówiono metody estymacji 

zmienności historycznej oraz implikowanej jako najbardziej popularne oraz z racji 

wykorzystania tych metod w dalszej części pracy.

Rozdział drugi przedstawia te elementy teorii zbiorów rozmytych i logiki rozmytej 

oraz modeli rozmytych, które wykorzystano do budowy modeli rozmytych zmienności 

instrumentów pochodnych. Celem uściślenia pojęć oraz ujednolicenia notacji 

wprowadzono podstawowe pojęcia zbiorów rozmytych. Zdefiniowano pojęcie zbioru 

rozmytego, podano przykłady wykorzystanych później funkcji przynależności. Opisano 

podstawowe operacje na zbiorach rozmytych wykorzystywane w dalszych częściach 

pracy. Przedstawiono podstawy wnioskowania przybliżonego opartego na logice 

rozmytej. Wprowadzono pojęcie zmiennej lingwistycznej oraz pokazano sposób 

wnioskowana przybliżonego w oparciu o regułę Modus Ponens. Następnie 

przedstawiono elementy modeli rozmytych. Dokładniej opisano wykorzystany dalej 

model lingwistyczny. Przedstawiono metody i algorytmy określania struktury i 

parametrów modelu rozmytego na podstawie danych. Jako metodę identyfikacji
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struktury wybrano metodę górską grupowania danych. Do identyfikacji parametrycznej 

wykorzystano metodę gradientową.

W rozdziale trzecim przedstawiony jest proces tworzenia modeli rozmytych 

służących do predykcji zmienności. Wyjaśniono ideę zastosowania modelu rozmytego 

do predykcji implikowanej zmienności. Zdefiniowano poszczególne elementy 

wybranego modelu lingwistycznego. Wyjaśniono zastosowanie algorytmów 

identyfikacji zastosowanych do określenia struktury i parametrów modelu rozmytego. 

Opisano wprowadzone modyfikacje w algorytmie górskim grupowania danych. 

Wprowadzono mierniki oceny jakości predykcji oraz przeprowadzono dyskusję nad ich 

własnościami. Przedstawiony został również opis wykonanych przez autora pracy 

implementacji komputerowych, służących do realizacji wykorzystanych algorytmów i 

modeli.

Rozdział czwarty przynosi wyniki otrzymane przy wykorzystaniu jednego z 

zaproponowanych modeli, oparte na instrumencie notowanym na Warszawskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych - warrancie CEN1FM0085 emitowanym przez 

Bank Rozwoju Eksportu S.A. Opisano zastosowaną procedurę obliczeń wykorzystującą 

wykonane programy. Pokazano wyniki eksperymentów wykonanych celem doboru 

parametrów algorytmów identyfikacji strukturalnej i parametrycznej. Porównano 

wyniki otrzymane dla różnych zmiennych wejściowych. Rozdział ten zawiera również 

analizę otrzymanych wyników.

Do pracy dołączono dodatek, zawierający przykład wnioskowania na podstawie 

modelu rozmytego, prowadzącego do otrzymania prognozy wartości zmienności 

implikowanej na kolejnej sesji giełdowej. Dołączono również załączniki A do F, w 

których zawarto kody źródłowe napisanych przez autora niniejszej pracy programów. 

W załączniku G przedstawiono model rozmyty jaki otrzymano w wyniku działania 

napisanego programu.
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1. Elementy teorii instrumentów pochodnych

1.1. Instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne są walorami, których cena zależy od wartości aktywów 

pierwotnych (bazowych)1 2. Aktywem bazowym może być cena akcji, wartość indeksu 

giełdowego, kurs waluty, poziom stopy procentowej, cena towaru. Rola i znaczenie tego 

typu instrumentów polega na możliwości tworzenia strategii umożliwiających
r\

zmniejszenie ryzyka występującego przy posiadaniu aktywu pierwotnego .

Instrumenty pochodne możemy podzielić na3 :

•instrumenty o ryzyku symetrycznym ( forward, future)

•instrumenty o ryzyku niesymetrycznym ( opcje, warranty)

W pracy niniejszej zajmujemy się jedynie drugim rodzajem instrumentów 

pochodnych. Ich rola polega na możliwości transferu ryzyka.

Opcją nazywamy instrument dający prawo (lecz nie obowiązek) realizacji pewnego 

kontraktu w przyszłości po ustalonej cenie4.

Opcje możemy podzielić według kilku kryteriów :

A. według typu kontraktu

• opcje kupna (ang. cali) - dają prawo do kupna w przyszłości instrumentu 

podstawowego po określonej cenie (cena wykonania)

• opcje sprzedaży (ang. put) - dają prawo sprzedaży waloru podstawowego w 

przyszłości po określonej cenie

B. według rodzaju kontraktu

• opcje europejskie - ich cechą charakterystyczną jest to, że wykonanie może 

nastąpić tylko w określonym momencie w przyszłości (data wykonania)

1 Hull, J. (1997), str. 13.

2 Jajuga, K., Jajuga, T. (1993), str. 174.

3 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998)

4 Jajuga, K., Jajuga, T. (2000), str. 181.
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• opcje amerykańskie - wykonanie może nastąpić w dowolnym momencie do 

czasu wykonania

• opcje egzotyczne - instrumenty o różnych innych zasadach wykonania

Pomiędzy opcją kupna i opcją sprzedaży o tym samym czasie wykonania i cenie

wykonania zachodzi parytet opisany równaniem \

fc+Ee~rT=fp+S (1-1)

gdzie:

fc - wartość opcji kupna (cali)

fp - wartość opcji sprzedaży (put)

E - cena wykonania

T - czas do wykonania

r - stopa zwrotu instrumentu o zerowym ryzyku 

S - cena instrumentu bazowego

e - podstawa logąrytmu naturalnego

W literaturze dowodzi się1 2, że cena amerykańskiej opcji kupna jest równa cenie 

europejskiej opcji kupna. Wprawdzie z amerykańską opcją kupna związane jest 

dodatkowe prawo jej realizacji przed terminem wykonania, to jednak w praktyce nie 

opłaca się tego czynić. Jeśli pragniemy zrealizować amerykańską opcjię kupna, 

korzystniej jest sprzedać kontrakt opcyjny. Cena opcji jest bowiem wyższa niż cena 

wykonania. Na cenę amerykańskiej opcji kupna składa się cena wykonania oraz 

dodatkowa wartość związana z możliwością osiągnięcia przez instrument bazowy 

wyższej ceny, co wiąże się z większym zyskiem z kontraktu opcyjnego. Taka sytuacja 

sprawia, że amerykańska opcja kupna zostanie zrealizowana dopiero w momencie 

wykonania a to znaczy, że prawo sprzedaży przed terminem wykonania nie zostanie 

nigdy zrealizowane, więc cena amerykańskiej opcji kupna jest równa europejskiej opcji 

kupna.

Szczególnym rodzajem opcji jest warrant. O ile wykonanie kontraktu dla opcji jest 

gwarantowane poprzez izbę rozliczeniową, to dla warrantów gwarantem jest emitent 

instrumentu3.

1 Hull, J. (1997), str. 238.

2 Hull, J. (1997), str. 233.

3 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (J998X_str. 14.
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1.2. Wycena instrumentów pochodnych

Dla podmiotów operujących na rynkach finansowych, instrumenty pochodne są 

interesującym narzędziem służącym do tworzenia portfela inwestycyjnego. Aby móc 

wykorzystać ten instrument konieczne jest określenie jego wartości. Jest to problem 

wyceny instrumentu pochodnego. Problemem tym badacze zajmowali się już od XK 

wieku1. Louise. Bachelier, w swej pracy doktorskiej pod tytułem „Teoria spekulacji”2, 

wprowadził do opisu zmienności cen akcji stochastyczny model zwany dzisiaj 

arytmetycznym modelem ruchu Browna. Znaczące postępy w zrozumieniu istoty 

kształtowania się cen instrumentu pochodnego nastąpiły po ukazaniu się pracy R.C. 

Mertona3. Autor ten starał się określić jakie racjonalne warunki powinna spełniać cena 

opcji, stąd teorię tę nazwał „racjonalną teorią wyceny”.

Metody wyceny instrumentów pochodnych opierają się na pewnych założeniach. 

Założenia te pozwalają na zapisanie równań bilansowych, które podobnie jak w 

mechanice, termodynamice, stanowią analogie zasad zachowania. Podstawowym 

założeniem, które jest wykorzystywane w tworzeniu metod wyceny instrumentów 

pochodnych jest założenie braku arbitrażu, przez który rozumiemy możliwość 

jednoczesnego kupna i sprzedaży aktywu, na dwu lub więcej rynkach, z zyskiem bez 

ponoszenia ryzyka4. Na rzeczywistych rynkach arbitraż jest możliwy i ma miejsce, 

jednak jest szybko likwidowany poprzez siły podaży i popytu5.

Podstawowym założeniem teorii Mertona było nieistnienie arbitrażu. Stosując 

następujące oznaczenia pokażemy zasadnicze postulaty „racjonalnej wyceny opcji” :

S - cena instrumentu bazowego (ang. Stock price)

E - cena po jakiej opcja jest wykonywana (ang. Exercise price)

T - czasu do wykonania (ang. Time to expiration)

1 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998), str. 25.

2 Bachelier, L. (1900)

3 Merton, R.C. (1973)

4 Hull, J. (1997), str. 12.

5 Weron, A., Weron, R. (1998), str. 30.
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f(S, T, E) - wartość opcji europej skiej

F(S, T,E) - wartość opcji amerykańskiej

Podstawowe reguły jakie powinna spełniać racjonalna wycena opcji (dla opcji 

kupna) są następujące1:

F(S,O,E) = f(S,O,E) = max[ S-E, 0] (1-2)

Reguła (1-2) powiada, że cena amerykańskiej opcji kupna jest równa europejskiej opcji 

kupna w momencie wykonania. Wartość ta jest równa wielkości jaką cena instrumentu 

bazowego jest większa od ceny wykonania.

F(S, T1,E) > F(S, T2, E) dla T1 > T2 (1-3)

Z reguły (1-3) wynika, że wraz z czasem wartość opcji amerykańskiej maleje.

F(S,T,E) > f(S, T, E) (1-4)

Wnioskiem z reguły (1-4) jest fakt, że wartość opcji amerykańskiej jest niemniejsza od 

wartości opcji europejskiej.

S > F(S, T, E) (1-5)

Reguła (1-5) stwierdza, że cena instrumentu bazowego jest zawsze co najmniej równa 

cenie opcji.

F(0, T, E) = f(0, T, E) =0 (1-6)

Wreszcie reguła (1-6) stwierdza, że wartość opcji na instrument bazowy o zerowej 

wartości jest zerowa.

Teoria Mertona określała jakie reguły powinna spełniać wycena instrumentu 

pochodnego, nie określała jednak jego konkretnej wartości. Zależność na cenę 

instrumentu pochodnego podali, wykorzystując pracę Mertona, F. Black i M. Scholes.

1 Merton, R.C. (1973)
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1.2.1. Wycena opcji Blacka-Scholesa

F. Black i M. Scholes podjęli udaną próbę określenia wzoru na wartość instrumentu 

pochodnego w oparciu o reguły racjonalnej wyceny opcji Mertona1. Określili uczciwą 

cenę2 (ang. fair price), jako taką przy której nie można ani zarobić ani stracić. Celem 

ich pracy było podanie wzoru na uczciwą cenę europejskiej opcji kupna. Tak obliczona 

teoretycznie wartość opcji często różni się od tej jaka jest uzyskiwana w rzeczywistych 

transakcjach.

Do modelowania dynamiki zmian cen instrumentu bazowego Black Scholes 

wykorzystali proces Wienera W(t) ma następujące własności3 :

• P{W(0) = 0} = 1

• dla ti+i>ti>tj.i przyrosty i W(tj)-W(ti.j) są niezależne

• przyrost W(tj+i)-W(tj) ma rozkład Gaussa o parametrach

E[W(ti+1)-W(ti)J=^

E{[W(ti+1)-W(t,)]2} = c2

gdzie p - parametr zwany dryfem lub współczynnikiem przenoszenia 

o2 - wariancja

Bachelier4 zmienność ceny papieru wartościowego S(t) modelował następującym 

wzorem:

S(f) = S(0)(pf + oW(f)) (1-7)

Wadą tego modelu była możliwość osiągania ujemnych cen. Black i Scholes 

wykorzystali w swojej pracy model poprawiony przez Samuelsona i Osboma, 

nazywany geometrycznym ruchem Browna, a opisany równaniem :

S(f) = S(O)exp(pf + aW(f) + |f) (1-8)

1 Black, F., Scholes, M. ((973)

2 Polscy autorzy używają również sformułowania „sprawiedliwa” por. Życzkowski, K. (1997a)

3 Sobczyk, K. (1996), str. 65.

4 Bachelier, L. (1900)
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lub w wersji różniczkowej :

dS (t) = [iS (t}dt + a S (t)dW(t) (1-9)

Przy wyprowadzaniu wzoru na uczciwą cenę opcji, Black i Scholes przyjęli 

następujące założenia:

•brak arbitrażu

•rozkład zwrotów cen akcji jest lognormalny

•dynamika zmian ceny instrumentu bazowego jest opisana procesem 

stochastycznym opisanym równaniem (1-9)

•zeroryzykowa stopa zwrotu jest stałą 

•akcje sąpodzielne

•instrument bazowy nie przynosi dywidend

•brak kosztów transakcyjnych

•brak kary przy niepokrytej krótkiej pozycji

Przy powyższych założeniach sformułowano następujące twierdzenie :

Twierdzenie:

Uczciwa wartość europejskiej opcji kupna dana jest wzorem :

f(S,T,E,r,v) = SN (dj- Ee ~rTNtd2) (1-10)

gdzie

ln(S/£) + (r + o2/2)T

_ ln(S/E) + (r-o2/2)7'

gVt

oraz

1 d 2
N (d ) = —f e~f ds

(1-11)

(1-12)

(M3)
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Zarys dowodu będący wyprowadzeniem wzoru podaj emy za Daiglerem1.

Zakładamy że zmienność ceny akcji S, jest modelowana procesem stochastycznym 

znanym jako proces Ito. W tym modelu zmienność ceny akcji jest zależna od średniego 

oczekiwanego zwrotu oraz stopy wariancji

dS (t) = vS (t)dt + o S (t)dW(t) (1-14)

gdzie:

W(t) - proces Wienera 

o2 - wariancja ceny akcji

p - stopa wzrostu ceny akcji

Wartość opcji kupna musi być funkcją ceny akcji S oraz czasu t. Stąd stosując 

wobec (1-16) twierdzenie Ito otrzymujemy :

df
df Qdfl d2f 2q2 — pS +----- 1------—oS
as dt 2 as2

\di + -^-oSdW (t-15)
as

Wyprowadzamy tak wartość opcji, aby zminimalizować ryzyko poprzez 

kombinację odpowiedniej ilości akcji i jednej opcji. Definiujemy V jako wartość 

portfela

V = -f + —S
as

Zmiana w wartości oznaczona jako dV daje

dV = -df+—dS 
8S

(1-16)

(1-17)

Wstawiając (1-14) i (1-15) do (1-16) i upraszczając otrzymujemy :

1 Daigler, R.T. (1994), str. 114.
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dV =
df_
dt

1 d2f
2 as2 o2S2 dt (W8)

Z drugiej strony portfel o wartości V powinien dawać przyrost wartości:

dV = rVdt (1-19)

gdzie:

r - stopa inwestycji bez ryzyka

Porównując (1-18) i (1-19) oraz wstawiając (1-16) otrzymujemy :

df
------ h
dt

1 d2f
2 as2 a2S = r

\f- af sl
as

(1-20)

Po rozpisaniu otrzymujemy równanie Black’a-Scholes’a

8f

dt
+ rS

df
dS

+
d2f 

dS 2
tf (1-21)

Warunkiem brzegowym jest:

f= max[S-£,0] (1-22)

Po odpowiednich podstawieniach równanie (1-21) sprowadza się do równania 

przewodnictwa ciepła w nieskończonym pręcie. Rozwiązaniem równania (1-21) przy 

warunku brzegowym (1-22) jest wzór (1-10) wzór Black’a-Scholes’a.

Ze wzoru Black’a-Scholes’a wynika, że cena opcji jest funkcją:

• ceny akcji S

• ceny wykonania E

• czasu do wykonania T

• stopy procentowej instrumentu o zerowym ryzyku r

• wariancji zmian ceny instrumentu bazowego a nazywanej zmiennością
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Istotnym wnioskiem ze wzoru Black’a-Scholes’a jest to, że cena instrumentu 

pochodnego nie zależy od trendu reprezentowanego w wyprowadzeniu tegoż wzoru 

przez współczynnik reprezentujący stopę wzrostu cen instrumentu bazowego p1.

Przykład 1-1

Wyliczymy teoretyczną wartość warrantu na indeks NIF na dzień 30 grudnia 1998r. 

Jest to warrant o symbolu CENIFM0085 notowany na Warszawskiej Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Emitentem tego papieru wartościowego jest 

bank BRE SA. Instrumentem bazowym jest indeks NIF będący odbiciem cen 

Narodowych Funduszy Inwestycyjnych notowanych na WGPW SA. Ponieważ spółki 

Narodowych funduszy Inwestycyjnych nie wypłacają dywidendy możliwe jest 

stosowanie klasycznego wzoru Blacka-Scholes’a. Właścicielowi warrantu przysługuje 

prawo do otrzymania od emitenta warrantu kwoty rozliczenia naliczonej w złotych 

według wzoru2

f(T) = max{0,S(T)-E} 

gdzie:

T - data wykupu

f(T) - kwota rozliczenia

S(T) - wartość indeksu na dzień wykupu

E - cena wykonania

•Opis instrumentu

Przedmiotem wyceny jest warrant CENIFM0085 będący europejską opcją 

kupna na indeks NIF o cenie wykonania 85 oraz dacie wykupu 2 czerwca 1999r.

•Cena instrumentu bazowego

Instrumentem bazowym jest indeks NIF. Dnia 30 grudnia 1998 roku jego 

wartość wynosiła:

S = 64,8

1 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998), str. 42.

2 Za wydawnictwem „Warunki emisji i obrotu...”
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•Cena wykonania (realizacji)

Cena wykonania jest określona w warunkach emisji 

W naszym przypadku wynosi:

E=85

•Czas do realizacji

Data wykupu jest oznaczona na dzień 2 czerwca 1999 roku, stąd dnia 30 grudnia 

1998 roku czas do wykonania wynosi:

T= 153/365=0,419178

•Stopa procentowa instrumentu o zerowym ryzyku

Stopę zwrotu instrumentu o zerowym ryzyku obliczymy z rentowności bonów 

skarbowych (Rj) o podobnym czasie wykupu. Dnia 30 grudnia 1998 roku bony 

skarbowe o dacie wykupu 30 czerwca 1999 posiadały rentowność :

•przy kupnie stopa rentowności Rdk wynosiła Rdk= 12,75%

•przy sprzedaży stopa rentowności Rds wynosiła Rdx= 13,15%

Prostą stopę zwrotu liczymy jako średnią z rentowności kupna i sprzedaży 

Rd = (Rdk+Rds)/2 = 12,95%

Do wzoru Blacka-Scholesa wstawiamy stopę zwrotu o ciągłej kapitalizacji 

obliczaną ze wzoru:

r = ln(1+Rd) = 12,18% = 0,1218

•Zmienność

Dla celów niniejszego przykładu założymy że zmienność wynosi cr=0,3.

Nie precyzujemy na razie w jaki sposób otrzymaliśmy taką wartość zmienności.

Teoretyczną wartości warrantu obliczmy ze wzoru Black’a-Scholes’a (1-10).

W naszym przypadku :

d-r -1,037042 

Cfe=-l,231274

Wartość rozkładu normalnego dla tych parametrów wynosi:

N(di) = 0,149858 

N(d2) =0,109110
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stąd

f= 64,8* 0,149858 - exp(-0,1218*0,419178) *85 * 0,109110 = 0,898064 

Czyli teoretyczna wartość warrantu CENIF0085 dnia 30 grudnia 1998 wynosiła około 

0,9 PLN.

Poniżej przedstawiamy rysunki, które pokazują przebiegi teoretycznej wartości 

europejskiej opcji kupna wyliczonej wzorem Black’a-Scholes’a przy zmianach dwu 

parametrów, a pozostałych trzech ustalonych. Parametry ustalone dobrano tak, aby 

uwypuklić występujące istotne zjawiska jakościowe.

Rysunek 1-1 przedstawia wykres wartości opcji przy stałych cenie realizacji, 

zeroryzykowej stopie zwrotu oraz stałej zmienności, w zależności od zmian ceny 

instrumentu podstawowego i czasu do wykonania. Charakterystyczne jest przejście do 

warunku brzegowego dla T = 0. Wraz z upływem czasu krzywa wartości opcji w 

funkcji ceny instrumentu bazowego coraz bardziej opada. Wartości cen instrumentu 

pochodnego stają się niższe, ponieważ jeśli maleje czas do wykonania zmniejsza się 

prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokiej premii. W kierunku wzrostu cen akcji 

(instrumentu bazowego) cena opcji (instrumentu pochodnego) początkowo nieznacznie 

wzrasta - jest to cena za potencjalne zyski, po czym gwałtownie zaczyna rosnąć - do 

premii dodaje się różnica ceny bieżącej instrumentu bazowego i ceny wykonania.

Rysunek 1-1: Wartość opcji jako funkcja czasu i ceny akcji (dla E=100, r=0,2, 
a=0.3)

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 1-2 przedstawia wykres wartości opcji przy stałych cenie instrumentu 

podstawowego, zeroryzykowej stopie zwrotu, cenie wykonania, w zależności od zmian 

zmienności w czasie. Przy dużej zmienności cena instrumentu pochodnego jest znacznie 

wyższa lecz szybciej też spada z upływem czasu. Jest to wpływ zjawiska opisanego 

wyżej, to jest premii za potencjalny wzrost ceny instrumentu bazowego.

Rysunek 1-2 : Wartości opcji jako funkcja czasu do wykonania i zmienności (dla 
S=110,E=100, /^0,2)

Źródło: Opracowanie własne.

1.2.2. Wrażliwość wzoru Black’a-Scholes’a na parametry

We współczesnej teorii wyceny opcji istotne znaczenie ma wrażliwość ceny opcji na 

parametry. W niniejszym punkcie pragniemy przedstawić funkcje opisujące wrażliwość 

ceny instrumentu pochodnego na zmiany parametrów, a będące pochodnymi ceny opcji 

po poszczególnych parametrach. Mają one szczególną rolę w zabezpieczaniu1. Na 

dołączonych rysunkach starano się pokazać jakościowy wpływ zmienności na 

wrażliwość. Parametry dobrano w ten sposób aby interesujące nas zjawiska jakościowe 

były lepiej widoczne.

1 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998), str. 57.
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We wszystkich poniższych wzorach definicje oraz sposób liczenia podano za pracą 

Daiglera1. Do obliczenia pochodnej z N(d) wykorzystano wzór (1-23).

a 2
N '(d ) =

d N (d ) 

dd

1
■y/2 TC

(t-23)2

S Delta

Funkcja A (Delta) definiuje się_ jako :

zachodzi związek:

A = /V(<A) (1-25)

Funkcja ta opisuje zmianę ceny opcji przy zadanej zmianie instrumentu bazowego, 

to znaczy o ile złotych zmieni się cena opcji przy zmianie ceny akcji o 1 złoty,

Rysunek 1-3 : Delta w funkcji czasu i zmienności. 

Źródło: Opracowanie własne

1 Daigler, R.T. (1994)
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Rysunek 1-3 przedstawia funkcję Delta w zależności od zmian zmienności oraz 

upływu czasu do wykonania. Praktycznie wpływ czasu do wykonania na wrażliwość na 

zmiany ceny instrumentu bazowego jest bardzo niewielka i spada wraz z upływem 

czasu.. Istotne znaczenie ma zmienność. Wraz ze wzrostem zmienności maleje 

wrażliwość na zmiany ceny instrumentu bazowego.

Współczynnik Delta ma istotne znaczenie w zabezpieczaniu. Posiadanie portfelu 

składającego się z opcji kupna oraz aktywu bazowego w ilości równej parametrowi A, 

tworzy portfel niewrażliwy na niekorzystne zmiany instrumentu bazowego. Jest to 

strategia zabezpieczania nazywana Delta hedging1.

S Gamma

Funkcję y (Gamma) definiuje się jako

5A
asY (1-26)

przy czym zachodzi związek :

6A = a2f A/'CcfJ 
T _ SS - dS1 - SoE (1-27)

Funkcję Gamma opisuje zmianę parametru Delta przy zadanej zmianie ceny 

instrumentu bazowego. Jest to wrażliwość Delty na zmiany ceny instrumentu 

bazowego.

1 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998), str. 57.
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Rysunek 1-4 : Gamma w funkcji czasu i zmienności.

Źródło: Opracowanie własne

Na rysunku 1-4 przedstawiono funkcja Gamma w zależności od dwóch parametrów. 

Na funkcję Gamma zmienność ma coraz większy wpływ przy zbliżaniu się do czasu 

wykonania. Zwiększa się tym samym wrażliwość Delty na zmiany ceny instrumentu 

bazowego.

Theta

Funkcja 0 (Theta) zdefiniowana jest następująco :

(1-28)

Do obliczania funkcji wykorzystywana jest zależność

6 = W - rEe'TN(d.) (1-29)

Funkcja Theta opisuje wrażliwość ceny instrumentu pochodnego na czas do

wykonania instrumentu pochodnego.
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wartość Theta

Rysunek 1-5 : Theta w fiinkcji czasu i zmienności.

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 1-5 przestawiono funkcję Theta w zależności od czasu do wykonania 

oraz zmienności. Wrażliwość na czas pozostały do wykonania rośnie wraz z upływem 

czasu. Jednak decydujące znaczenie ma poziom zmienności. Gdy jest ona niska, upływ 

czasu ma niewielkie znaczenie. Jeśli zmienność jest wysoka wraz z zbliżaniem się daty 

wykonania rośnie wrażliwość opcji.

Vega

Funkcję o (Vega) definiujemy następu jąco :

df
u = — 

dc
(1-30)

wartość funkcji obliczamy ze wzoru :

u = — = Sy/TN'(dr) (L-31)
do

Funkcja Vega (nazywana także Kappa) opisuje wrażliwość ceny opcji na zmiany 

zmienności.

Na rysunku 1-6 przedstawiono przebieg wartości funkcji Vega w zależności od 

ceny instrumentu bazowego oraz upływu czasu do wykonania.
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wartość Vega

Rysunek 1-6 : Wartość Vega w funkcji zmienności i ceny instrumentu bazowego 
(dla o =0,3; £=100; f=0,2).

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 1-6 widać, że wrażliwość ceny opcji na zmiany zmienności jest 

największa w przypadku gdy cena instrumentu podstawowego kształtuje się w pobliżu 

ceny wykonania (wartość Vega jest największa). Wraz ze zmniejszaniem sięczasu do 

wykonania maleje także wrażliwość na zmiany zmienności.

Rysunek 1-7 : Wartość Vega w funkcji czasu do wykonania i zmienności (dla
S=110, E=100, r=0.2).

Źródło: Opracowanie własne.
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Funkcja Vega, czyli wrażliwość ceny instrumentu pochodnego na zmiany 

zmienności, jest także zależna od zmienności. Na rysunku 1-7 widać, że wrażliwość ta 

maleje wraz z upływem czasu do wykonania.

V Rho

Funkcję p Rho definiujemy jako :

P = dr
(1-32)

Dodatkowo spełniona jest zależność :

p = —= 7Ee-"W,((/1) 
dr

(1-33)

Rho opisuje wrażliwość ceny opcji na zmiany stopy zwrotu instrumentu o zerowym 

ryzyku.

wartość Ro

Rysunek 1-8 : Rho w funkcji czasu i zmienności.

Źródło: Opracowanie własne.

Wrażliwość ceny instrumentu pochodnego na zmiany stopy zwrotu maleje wraz z 

upływem czasu. Im większa zmienność tym wrażliwość ta jest mniejsza. Przy dużej 

zmienności wzrasta udział premii za potencjalny wzrost ceny instrumentu bazowego 

nad bieżącą różnicą pomiędzy ceną instrumentu podstawowego i ceną wykonania i 

wynikającym z niej zyskiem z tytułu oprocentowania instrumentu o zerowym ryzyku.
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1.3. Zmienność

We wzorze Black’a-Scholes’a większość parametrów jest znana. Cena wykonania 

jest określona w warunkach emisji. Czas do wykonania wynika z tych ostatnich. Cena 

bieżąca instrumentu bazowego jest określona poprzez rynek. Zakładając stałość stopy 

procentowej, można ją estymować z rentowności bonów skarbowych. Jedynym 

parametrem którego nie znamy jest zmienność. Jest to parametr opisujący, zmienność 

cen instrumentu bazowego. Zmienność instrumentu bazowego ma pozytywny charakter. 

Im jest ona większa, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokiej.wartości 

w przyszłości, co za tym idzie możliwości uzyskania wysokiej premii przy realizacji 

opcji, stąd cena instrumentu pochodnego większa, jak jest to widoczne na rysunku 1-2. 

Dodatkowo na rysunku 1-2 jest widoczny fakt, że cena opcji rośnie wykładniczo wraz 

ze wzrostem zmienności. Przy zbliżaniu się do daty wykonania współczynnik 

wykładniczego wzrostu maleje. Wraz ze zbliżaniem się do daty wykonania pozostaje 

coraz mniej czasu na osiągnięcie większej ceny, a tym samym wyższejpremii.

Zmienność ceny instrumentu bazowego jest naturalną rzeczą na rynku. Istnieją 

rozbieżne zdania co do źródeł tej zmienności. Zwolennicy teorii rynku efektywnego 

uważają, że jest ona spowodowana przez przypadkowo docierające do inwestorów 

informacje1. Inne teorie głoszą, że przyczyną zmienności jest rynkowy obrót walorami.

We wzorze Black’a-Scholes’a ruch cen instrumentu bazowego jest modelowany 

przez ruch Browna, opisany równaniem (1-9), które jeszcze raz powtórzymy :

dS(t) = p S(t)dt + a S(t)dW(ł) (1-34)

Występujący tu parametr o identyfikuje standardowe odchylenie rozkładu 

normalnego opisującego proces Wienera. Jak podkreślają liczni autorzy jest to 

parametr opisujący cały przebieg procesu. Z takiej interpretacji wynika, zasadnicza 

trudność w ocenie parametru zmienność w trakcie życia opcji. Nie są jeszcze znane 

przyszłe trajektorie cen instrumentu podstawowego.

1 Hull, J. (1997), str. 305.
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Ued Feb 16 12:12:39 £000

Rysunek 1-9 : Notowania indeksu NIF.

Źródło : http: //www.dmbos . com.pl

Z przyjętego modelu zmian cen instrumentu podstawowego w postaci 

geometrycznego ruchu Browna wynika, że na zmiany te są spowodowane dwoma 

elementami:

• trendem - reprezentowanym przez człon

/jS(t)dł (1-35)

• wahaniem się kursu akcji wokół trendu - reprezentowanym przez człon

oS(t)dW(t) (1-36)

Pierwszy z elementów jest reprezentowany poprzez stopę wzrostu ceny akcji p. 

Parametr ten w języku teorii procesów stochastycznych jest nazywany 

współczynnikiem dryfu lub współczynnikiem przenoszenia1. Jest on redukowany w 

czasie wyprowadzania wzoru Blacka-Scholesa, tak że trend nie wpływa na cenę 

instrumentu pochodnego2. Drugi element zmienności jest reprezentowany przez 

parametr a - współczynnik zmienności. Jako że opisuje on chwianie się kursu wokół 

trendu często stosowane jest określenie chwiejność3. Te dwa zjawiska te składające się 

na zmienność instrumentu bazowego są widoczne na rzeczywistym przebiegu notowań 

indeksu NIF przedstawionego na rysunku 1-9.

1 Sobczyk, K. (1996), str, 65.

2 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998), str. 42.

3 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998)

http://www.dmbos


1. Elementy teorii instrumentów pochodnych 1-21

1.4. Modele oceny zmienności

Stosowane modele oceny zmienności można podzielić na trzy grupy :

•model zmienności historycznej - modele zakładające stałość statystyk opisujących 

przebieg procesu zmian ceny instrumentu bazowego i na tej podstawie estymujące 

wartość zmienności w przyszłości.

•model zmienności implikowanej- wartość zmienności oblicza się z aktualnej ceny 

rynkowej instrumentu pochodnego

•modele predykcyjne - modele starające się prognozować przyszłą wartość 

zmienności. Występują tutaj modele typu GARCH oraz wykorzystujące sieci 

neuronowe.

Dalej przedstawimy wymienione wyżej modele.

1.4.1. Modele oparte o dane historyczne

W klasycznym modelu wyceny jako zmienność jest używany nieobciążony i 

zgodny estymator standardowego odchylenia1:

(M7)

gdzie :

(L-38)

(H9)

przy {Si} ciągu cen instrumentu bazowego

1 Brandt, S., (1998), str. 177.
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Podany powyżej wzór na stopę zwrotu bazujący na fiinkcji logarytmicznej :

R, = ln(|^) (1.40)

jest tożsamy ze stosowanym powszechnie wzorem arytmetycznym na stopę zwrotu 

(stopę procentową)1 :

(HO
^/-l

dla małych przyrostów. Posiada dodatkowo tę własność, że zwrot za pewien okres 

można policzyć jako sumę zwrotów za podokresy 2.

W literaturze3 podawane są zestawienia innych miar stosowanych do określenia 

zmienności rynku.

Przykład 1-2

Obliczymy zmienność jako estymator odchylenia standardowego za okres 

tygodniowy, to znaczy pięciu sesji, dla indeksu NIF na Warszawskiej Giełdzie 

Papierów Wartościowych.

Tabela 1-1 : Obliczenia zmienności historycznej

DATA s,
°/-l

1 n

n /=1
u, -k (u,-k)2 n-ł-w

$

Wartość
NIF(t)

In
6(r-ł)- -

c(rr-tff)- : e2(/) T - o— - v^)

a(i) b(i) c(i) d(i) e(i) f(i) g(i) h(i)

98-1244 64,10 -0,0124 —

98-12-15 63,60 -0,00783

984246 - 63,30 -0,00473

98-12-17 63,60 0,004728

98-12-18 61,70 -0,03033

1 Dobija, M., Smaga, E. (1995), str. 12.

2 Weron, A., Weron, R. (1998), str. 283.

3 Sutcliffe, Ch.M.S. (1993)
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98-12-21 61,70 0 -0,00573 0,005726 3,27888E-05

98-12-22 60,10 -0,02627 -0,00597 -0,0203 - 0^000412054 -

98-12-23 60,50 0,006634 -0,00558 0,012217 0,000149259

98-12-28 63,30 0,045242 ------ 0,00509 0,050334 - 0,002533513 ----

98-12-29 67,70 0,067201 -0,00439 0,071591 0,005125205

98-12-30 64,80 -0,04378 - -0,00483 -0,03895- 0,001517005 -0^00944 - 0,030682

98-12-31 65,60 0,01227 -0,00472 0,016988 0,000288584 0,000945 0,030733

Źródło: Opracowanie własne.

Dnia 30 grudnia 1998 roku zmienność obliczana za okres pięciu sesji wynosiła

S = 0,030682

Tak obliczony estymator zmienność^ jeżeli został obliczony za okres inny niż jeden 

rok musi być przeliczony na okres jednego roku. Proces ten jest nazywany 

annualizacją.

Dokonujemy ją według wzoru1 :

0-42)

gdzie :

ctr - zmienność w okresie rocznym

S - estymator zmienności za okres T

Nt- liczba okresów T w roku

Przykład 1-3

Obliczymy zmienność historyczną przeliczoną na okres roczny. Zmienność jako

estymator odchylenia standardowego za okres tygodniowy wynosi:

S = 0,030682

Liczba okresów T(tydzień - pięć sesji) w roku

1 Daigler, R.T. (1994), str. 83.
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Nt= 52

Stąd zmienność w okresie rocznym wynosi

o R = S y/N r = 0,332 • a/52

or = 0,030682 • 7,2111 = 0,2212509702

Podejście do estymacji oparte o dane historyczne przyjmuje stałość statystyk 

opisujących statystyczny proces zmienności rynku. Zakłada się że na podstawie 

przeszłości można przewidywać przyszłość. Takie założenie znajduje licznych 

krytyków1. Dodatkowo zmienność wyliczana na podstawie danych historycznych 

znacznie różni się od zmienności implikowanej czyli takiej jaka wynika z bieżących 

notowań giełdowych instrumentu pochodnego. Dodatkowym problemem jest wybór 

okna czasowego. Jego szerokość ma znaczny wpływ na otrzymywane wartości. Dobór 

zbyt dużego okna może powodować niwelację bieżących zmian rynku. Dobór zbyt 

małego okna grozi uwzględnieniem tylko bieżących zmian rynku.

1.4.2. Modele zmienności implikowanej

W sytuacji gdy instrument pochodny jest notowany na giełdzie, możliwe jest 

obliczenie wartości zmienności dla jakiej zawierane są transakcje. Parametr ten określa 

bieżące oczekiwania inwestorów co do przyszłej zmienności rynku. Analityczne 

wyprowadzenie wzoru na zmienność ze wzoru Blacka-Scholes’a jest niemożliwe. 

Stosuje się numeryczne metody obliczania wartości zmienności dla której przy 

ustalonych pozostałych parametrach otrzymuje się aktualną wartość opcji. 

Wykorzystywany jest w tym celu algorytm Newtona-Raphsona2 przedstawiony na 

rysunku 1-10. Procedura ta pozwala na znalezienie z zadaną dokładnością s, miejsca 

zerowego różniczkowalnej funkcji wypukłej f(x), startując od pewnego punktu a. 

Parametr M ogranicza maksymalną ilość iteracji dokonywanych w trakcie obliczeń.

1 Avellaneda, M. (1997)

2 England, P. (1995b)
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METODA NEWTONA-RAPHSONA

INPUT : a, M, s

STĘPI : xi = a

n =0

STEP 2 : n = n +1

IF n > M

Oblicz ffa), f(xi)

X -x - f(X'’
21 f'(xj

GOTO STEP 3

IF -s<(x2-x1)<s GOTO STEP 4

ELSE Xi = x2 GOTO STEP 2

STEP 3 : Druku! ERROR

STEP 4 : Drukuj X2

END : STOP

Rysunek 1-10 : Algorytm Newtona-Raphsona

Źródło : England, P. (1995b)

W naszym przypadku mamy problem znalezienia takiego x że

f(x) =p

gdzie: x - poszukiwana wartość zmienności

f() - funkcja Black’a-Scholesa

p - aktualna wartość instrumentu pochodnego

stąd: ___

(1-43)

(1=44)

gdy <s (1-45)

to X/ -o
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gdzie :

p - cena instrumentu pochodnego 

X/ - zmienność

fi- teoretyczna wartość opcji przy zmienności Xi

Ui - wartość Vega^dla zmienności X/ ( u7 = ^(x,) 
dx }

s - dokładność obliczeń 

o - dokładna wartość implikowanej zmienności

Wartość Vega obliczamy ze wzoru (1-31).

Rysunek 1-10 przedstawia graficznie iteracyjny proces otrzymywania wartości 

implikowanej zmienności.

Rysunek 1-11 : Iteracyjna metoda otrzymywania implikowanej zmienności

Źródło : www.aspenres. com/help/bopthelp/bopt2Implied_Volatility_Foririula.html

Startujemy od pewnej wartości Xi, dla której obliczamy z wzoru Blacka-Scholesa 

teoretyczną wartość instrumentu Ą. Wartość ta różni się od wartości p bieżącej ceny 

instrumentu pochodnego. Korygujemy zatem wartość x (zmienności), obliczając X2 

jako Xi pomniejszone o korektę będącą przeniesieniem różnicy (fi~p) na oś x-sów. 

Różnica (fi-p) jest mnożona przez wartość współczynnika nachylenia stycznej do 

wykresu f(x). Jest to pochodna f(x) po x , czyli w naszym konkretnym przypadku

http://www.aspenres
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wartość funkcji Vega w punkcie Xt. Powyższą procedurę powtarzamy aż do osiągnięcia 

odpowiedniej dokładności, czyli aż różnica pomiędzy otrzymywanymi punktami jest 

dostatecznie mała.

Algorytm w sposób iteracyjny znajduje wartość a odpowiadającą wartości 

zmienności, która daje przy wykorzystaniu wzoru Black’a-Scholes’a bieżącą cenę 

opcji p, z dokładnością do założonej wartości dokładności s.

Przykład 1-4

Wyliczymy implikowaną zmienność dla warrantu CENIFM0085 w dniu 30 grudnia 

1998r. Warrant CENIFM0085 jest europejską opcją kupna na indeks NIF o cenie 

wykonania 85,00 oraz dacie wykupu 2 czerwca 1999r.

•Cena instrumentu bazowego

Dnia 30 grudnia 1998 roku jego wartość NIF wynosiła :

S = 64,8

•Cena wykonania (realizacji)

Cena wykonania wynosi:

E=85

•Czas do realizacji

Data wykupu jest oznaczona na dzień 2 czerwca 1999 roku, stąd dnia 30 grudnia 

1998 roku czas do wykonania wynosi:

T = 153/365=0,419178

•Stopa procentowa zeroryzykowa

Zeroryzykową stopę zwrotu przyjmujemy (jak w przykładzie 1-1).

r= 12,18% = 0,1218
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•Cena warrantu

Dnia 30 grudnia na rynku notowań ciągłych warrant CENIFMOO85 miał 

notowania przedstawione w tabeli 1-2.

Tabela 1-2 : Notowania warrantu-CENIEM0085
DNIA NAZWA OTWARCIE MA

X

MIN ZAMKNIECIE WOLUMEN BLOKI ZOBROT LASTDATA EMISJA

98-12-30 CENIFM0085 9,00 9,50 9,00 9,50 215 215 4025,00 99-06-01 30000

Źródło : Dom Maklerski BOŚ S.A. (http: //www.dmbos . com.pl.)

Do obliczeń bierzemy średnią z cen maksymalnej i minimalnej z dnia 

P = 9,25 PLN

•Dokładność

Przyjmujemy s = 0,05

•Zmienność

Początkową zmienność przyjmiemy o = 0,3.

Teoretyczną wartości warrantu obliczamy ze wzorów (1-10) do (1-13). 

Wartość Vega obliczamy ze wzoru (1-31).

W tabeli 1-3 przedstawiamy przykład obliczeń.

Tabela 1-3 : Iteracyjne obliczanie zmienności implikowanej

X f(x) P p-f(x) A X+A

0,300 0,90 9,25 8,35 12,962 0,644 0,944
0,944 10,57 9,25 -UZ 22,159 -0,059 0,884
0,844 9,57 9,25 -0,32 22,085 -0,044 0,869

Źródło: Opracowanie własne.

Stad implikowana wartość zmienności wynosi 0,869 z dokładnością +/- 0,05.

Trudności z analitycznym wyprowadzeniem wyrażenia na zmienność ze wzoru 

Black’a-Scholes’a doprowadziły to poszukiwania wzorów uproszczonych na wartość

http://www.dmbos
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zmienności implikowanej. Brenner i Subrahmanyan? określili, że cenę opcji kupna 

można aproksymować równaniem

f «0,398-S-o-Vf (1-46)

stąd wartość implikowanej zmienności możemy przybliżyć wzorem :

f
0,398- SjT

(1-47)

Powyższy wzór można stosować pod warunkiem, że cena f opcji nie jest 

daleka od uczciwej ceny opcji.

1.4.3. Modele predykcyjne

A.Modele oparte o analizę szeregów czasowych

Modele szeregów czasowych zostały wprowadzone przez Boxa i Jenkinsa1 2 Są to 

modele liniowe typu AR (autoregresyjne), MA (średniej ruchomej) oraz połączenie tych 

dwóch modeli - model typu ARMA. W ekonometrycznej teorii prognozy modele 

liniowe są dobrze znane oraz szeroko stosowane w ekonomii. Ich zastosowanie w 

prognozowaniu na rynku instrumentów pochodnych jest jednak problematyczne, 

ponieważ modele ARMA nie nadają się do symulacji zwrotów giełdowych w dłuższych 

okresach3 Stosowane są natomiast różne podejścia oparte o predykcję zmienności dla 

liniowych szeregów czasowych typu ARIMA4. Do modelowania zachowania giełdy 

szczególnie nadaje się jednak nieliniowy model heteroskedastyczny typu GARCH 

(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) wprowadzony przez 

Bollersleva5. Jest to model będący uogólnieniem modelu ARCH Engle’a6. W modelu

1 Brenner, M., Subrahmanyam, M.G.(1988)

2 Box, G.E.P., Jenkins, G.M. (1983)

3 Weron, A., Weron, R. (1998), str. 300.

4 Timmer, J., Weigend, A.S. (1997)

5 BOLLERSLEV, T. (1986)

6 Engle, R.F. (1982)
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ARCH wartość oczekiwana jest stała, natomiast warunkowa wariancja procesu jest 

zależna od realizacji procesu. W modelu GARCH warunkowa wariancja jest zależna nie 

tylko od poprzednich wartości szeregu czasowego, ale także od poprzednich wartości 

wariancji warunkowej1.

Model GARCH opisany jest zależnościami:

Zf = hfef (1-48)

fy2 = Co + Żc/Zt + 0-49)
/=i /=i

gdzie:

q - rząd wpływu poprzednich wartości szeregu 

p - rząd wpływu poprzednich wartości wariancji warunkowych 

Co,Cq,bp>0 a pozostałe współczynniki nieujemne

Estymację parametrów modelu można przeprowadzić metodą największej 

wiarygodności2. Przykłady wyestymowanych parametrów dla różnych rynków można 

znaleźć w pracach Blair, Poon i Taylor’a3 oraz Timer’a i Weigend’a4.

RModele oparte o wykorzystanie sieci neuronowych

Dwa główne podejścia do predykcji zmienności mają swoje wady i zalety. Wielu 

autorów starało się wyeliminować wady stosując sieci neuronowe. Na podstawie 

historycznych danych starano się estymować predyktor zmienności. Osiągano w ten 

sposób poprawność predykcji rzędu 79,4%5. Mimo tak dużej dokładności predykcji, 

podejście to ma swoje wady :

1 Weron, A., Weron, R. (1998), str. 303.

2 Weron, A., Weron, R. (1998), str. 303.

3 Blair, B., Poon, S., Taylor S. (1997)

4 Timmer, J., Weigend, A.S. (1997)

5 Mallaris, M., Salchenberger, L. (1996)
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•jest to model typu czarnej skrzynki, nie niesie ze sobą żadnej informacji co do swej 

struktury

•wymaga złożonych procedur do budowy struktury sieci neuronowej, jej uczenia i 

testowania oraz do tych celów dużych ilości danych

W literaturze1 można znaleźć porównanie metod opartych o analizę szeregów 

czasowych i sieci neuronowych.

Temat predykcji zmienności stanowi jeden z istotnych punktów corocznych 

konferencji dotyczących zastosowania sieci neuronowych na rynku kapitałowym. Do 

roku 1996 były to konferencje Conference on Neural Networks in the Capital Markets 

(NNCM), a w latach 1997 i 1999 konferencje Computational Finance (CF) 

organizowane przez California Institute of Technology i London Business School.

1.4.4. Model zmienności nieprecyzyjnej

Model nieprecyzyjnej zmienności (Uncertain Volatility Model - UVM) został 

zaproponowany przez Avellanedę, Levy’ego i Parasa2 3. Model wychodził z założenia, 

że przeszłe, historyczne prawdopodobieństwa nie mogą opisywać przyszłych zwrotów .

Autorzy zaproponowali aby zmienność jako proces {ot, 0 < t <T j spełniała 

nierówność :

Omin(0^Of <amax(f) (1-50)

gdzie:

0 < omin < oma)t są pewnymi funkcjami deterministycznymi 

Dla tak zdefiniowanej zmienności ceny instrumentów pochodnych stanowią pewne

continuum możliwych cen4. Należy jednak zwrócić uwagę, że parametry o min, o max, to 

znaczy przypadki najlepszy i najgorszy są także otrzymywane na podstawie danych 

historycznych.

1 Nabney, I.T., Cheng, H.W (1997)

2 Avellaneda, M., Levy, A., Paras, A. (1995)

3 Avellaneda, M. (1997)

4 Avellaneda, M. (1997)
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2. Elementy teorii zbiorów rozmytych, wnioskowania 

przybliżonego i modeli rozmytych

2.1. Zbiory rozmyte

2.1.1. Podstawowe definicje

Zbiorem rozmytym1 A w pewnej (niepustej) przestrzeni Ux (nazywanej obszarem 

rozważań), nazywamy zbiór par

A = {(x , p A (x )) x e U x } (2-1)

gdzie

I1 a : U x [° 4 ]

jest funkcją przynależności

Wykorzystamy następujące funkcje przynależności

1) funkcję trapezową (funkcję II)2

n(x;a;b;c;cf)

0 x <a

(x-a)/(b-a) a<x<b

1 b<x <c

(d xjl^d g)~ & x-^ d
0 x > d

(2^-2)

Funkcja trapezowa jest określona parametrami atb,Cjd. 

funkcji II przedstawiono na rysunku 2-1.

Przykładowy wykres

1 Kacprzyk, J. (1986)

2 Driankow, D., Hellendoorn, H., Reinfrank,M. (1996)
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Rysunek 2-1 : Wykres trapezowej funkcji przynależności. 

Źródło: Opracowanie własne.

2) funkcję gaussowską1

G(x,a,b)- exp
f

x-a
2>

k b J
(2-3)

Rysunek 2-2 : Wykres gaussowskiej funkcji przynależności. 

Źródło: Opracowanie własne.

1 Driankow, D., Hellendoorn, H., Reinfrank, M. (1996)
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Funkcja gaussowska posiada dwa parametry, parametr a będący miejscem w którym 

funkcja osiąga maksimum, oraz parametru b. W punktach (a + b) oraz (a-b) funkcja 

gaussowska posiada punkty przegięcia. Te własności funkcji gaussowskiej oraz jej 

przykładowy przebieg przedstawiono na rysunku 2-2.

Niżej definiujemy za Kacprzykiem1 kilka użytecznych pojęć:

Zbiór rozmyty A jest pusty, wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego xe(?x, funkcja 

przynależności Pa(\) = 0

Dwa rozmyte zbiory A i B opisane w przestrzeni Ux są równe wtedy i tylko wtedy 

gdy dla każdego xe Ux, funkcje przynależności spełniają zależność PaW = P®fx)

Rozmyty zbiór A opisany w przestrzeni Ux, zawiera się w rozmytym zbiorze B 

opisanym w przestrzeni Ux, wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego xe Ux, funkcje 

przynależności spełniają zależność Pa(x) ź PbM

Nośnikiem zbioru rozmytego A, oznaczanym supp A nazywamy 

supp A = {x e Ux : pA(x)> 0}

Dla operowania na zbiorach rozmytych konieczne jest zdefiniowanie operacji sumy 

i iloczynu zbiorów rozmytych :

Przecięciem zbiorów rozmytych A i B opisanych w przestrzeni Ux>. jest zbiór 

rozmyty A n B o funkcji przynależności

dla każdego xe Ux ' P a nB.(x) = min (pA(x) Pb(x) )

Sumą zbiorów rozmytych A i B opisanych w przestrzeni Ux, jest zbiór rozmyty 

A u B o funkcji przynależności

dla każdego xe Ux p AuB.(xj = max (pAfxj , pBfxj )

1 Kacprzyk, J. (1986)
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Rozmytą relacją R pomiędzy dwoma (nierozmytymi) zbiorami X i Y 

nazywamy rozmyty zbiór określony na iloczynie kartezjańskim X x Y tzn. zbiór par

R = {((X , y ), H R (x, y )) (X , y ) 6 X x Y } 

gdzie

g R (x , y ) e [0 ,1 ]

jest stopniem w jakim x i y pozostają w relacji R

Do operowania na zbiorach rozmytych stosujemy normy trójkątne. Są to operacje 

dwuelementowe, uogólnione odpowiedniki iloczynu i sumy zbiorów. Uogólnionym 

operatorem iloczynu jest T-norma, a uogólnionym operatorem sumy jest S-norma (T- 

konorma).

T-normą nazywamy funkcję T: [0,1] x [0,1]—> [0,1] o następującej charakterystyce1:

i. T(0,0) = 0; T(x, 1) = T:(1rx) = x (tożsamość jedynki) (2-4)

ii. T (u,v) < T(w,z) jeśli u <w i v<z (monotoniczność) (2-5)

iii. T(x,y) =T(y,x) (symetria) (2-6)

iv. Tfx, T(y,z)) = rCT(x,y),z) (łączność) (2-7)

Dla oznaczenia T-normy stosowane będzie także oznaczenie

S-normą (T-konormą) nazywamy funkcję S:[0,1] x [0,1] —> [0,1] o następującej

charakterystyce2:

i. S(1,1) = 1; S(xŁ0) = S(0,x) = x (tożsamość zera) (2-8)

ii. S(u,v) < S(w,z) jeśli u <w i v <z (monotoniczność) (2-9)

iii. S(x,y)= S(y,x) (symetria) (2-10)

iv. S(x, S(y,z)) = S(S(x,y),z) (łączność) (2-11)

Dla oznaczenia S-normy stosowane będzie oznaczenie ® (a,b).

1 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)

2 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)
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Różnica pomiędzy T-normą i S-normą, polega na tym, iż S-norma spełnia własność 

tożsamości zera, natomiast T-norma spełnia tożsamość względem jedynki. Obydwie 

normy spełniają własności monotoniczności, symetrii oraz łączności.

Niech dane będąa.b e [0,l] oraz operatory :

ot(a,b) = min (a, b)

P(a,b) = ab 

y(a,b) = max (a, b)

5(a,b) = a + b - ab

Można wykazać, że funkcje a i P spełniają warunki 2-4 do 2-7, to znaczy, że 

możemy używać ich jako T-normy,. natomiast funkcje y. i S spełniają^ warunki 2-8 do 

2-11, to znaczy, że możemy używać ich jako S-normy. Tabela 2-1 przedstawia 

zastosowane w pracy postacie T-norm i S-norm. Własności norm trójkątnych pokazane 

są na rysunkach 2-3, 2-4, 2-5, 2-6.

Tabela 2-1 : Stosowane normy trójkątne

Nazwa T-norma S-norma

Min/max min(a.b) max (a.b)
Iloczyn/suma

probabilistyczna
a b 7 a + b - ab

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2-3 : Norma trójkątna minimum ot(a,b) = min (a, b). 

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 2-4 : Norma trójkątna maksimum y(a,b) = max (a, b). 

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2-5 : Norma trójkątna iloczyn P(a,b) = ab. 

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 2-6 : Norma trójkątna suma probabilistyczna S(a,b) = a + b - ab 

Źródło: Opracowanie własne.

Szczególnym rodzajem operacji jest złożenie zbioru rozmytego i relacji rozmytej1

Złożenie zbioru rozmytego opisanego w przestrzeni Ux i relacji rozmytej R 

opisanej na zbiorze kartezjańskim Ux x Uy oznaczamy A O Ri definiujemy jako zbiór 

rozmyty B opisany w przestrzeni Uy

B = AoR (2-12)

o funkcji przynależności

pe(y) = sup{T[p^(x),pR(x,y)]} (2-13)

Szczegółowa postać wzoru zależy od przyjęcia postaci T-normy.

1 Kacprzyk, J. (1986)



2. Elementy teorii zbiorów rozmytych... 2-8

2.2. Wnioskowanie przybliżone

2.2.1. Logika rozmyta

Logika rozmyta powstała na gruncie teorii zbiorów rozmytych. Niektórzy autorzy1 

zwracają uwagę na wcześniejsze prace dotyczące logik wielowartościowych jako 

formalne źródło logiki rozmytej. Autorem pierwszych prac w tej dziedzinie był polski 

filozof i logik J.Łukasiewicz2. Lukasiewicz przeciwstawił się panującemu od czasów 

Arystotelesa podziałowi na dwie wartości prawdy, kwestionując prawo sprzeczności. 

Wprawdzie jego wywody miały źródło filozoficzne, to jednak doprowadziły do 

stworzenia trójwartościowego systemu logicznego.

2.2.2. Podstawy systemu Wnioskowania Przybliżonego

Systemu Wnioskowania Przybliżonego (WP) stworzył Zadeh3. Twierdzeniem w tym 

systemie nazywamy zdanie w postaci:

VjestK (2-14)

gdzie V jest zmienną, a A. jest pewnym zbiorem rozmytym. Powyższy zapis ma 

oznaczać, że wartości zmiennej V leżą w zbiorze A4.

Specyficznym elementem teorii zbiorów rozmytych jest zmienna lingwistyczna.

Zmienną lingwistyczną5 nazywamy piątkę uporządkowaną:

<H,r(H),U,G,M>

gdzie :

H - nazwa zmiennej

1 Kacprzyk, J. (1986)

2 Marciszewski, W. red. (1988)

3 Zadeh, L. A. (1979)

4 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)

5 Kacprzyk, J. (1986)
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7(H) - zbiór terminów które może przyjąć zmienna H, nazywanych 

wartościami lingwistyczymi

U - obszar rozważań

G - funkcja nadająca nazwie zmiennej H wartości 7(H), nazywana funkcją 

syntaktyczną

M - funkcja wiążąca wartości lingwistyczne z wartościami w podzbiorze 

obszaru rozważań U, nazywana funkcją semantyczną.

Przykład 2-1

Zdefiniujmy zmienną lingwistyczną zmienność.

Zakładamy, że kolejne elementy piątki uporządkowanej dla definiowanej zmiennej 

przedstawiają się następująco :

1. Nazwa zmiennej:

H = zmienność

2. Zbiór terminów które zmienna przyjmuje :

T(zmienność) = {mała, średnia, duża}

Zmienność może być duża, mała lub średnia.

3. Obszar rozważań U

U = [0,2]

Przyjmujemy że wartość liczbowa zmienności może się zmieniać od 0 do 2.

4. Funkcja syntaktyczna G:

zmienność =mała 

LUB

zmienność = średnia 

LUB

zmienność =duża

5. Funkcja semantyczna M

Jako funkcję semantyczną przyjmiemy funkcję trapezową (funkcją II).

M(mała) = II(x;0;0;0,2;0,3)

M(średnia) = II(x;0,25;0,4;l,2;l,5)

M(duża) =n(x;l,0;l,5;2;2)
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Wykresy funkcji przynależności zmiennej zmienność dla różnych jej wartości 

generowanych przez G przedstawia rysunek 2-7.

średnia
duża -----

/

. 1r
\ i \ f

o,a- i / \ /

0.6- t / J

0.4- i / 7 \

0/2-
;j / i
( / \f- ; ,

o-
j i l \

------ ------ -- ' - -- J —>
0 0.5 1 1.5 2 X

Rysunek 2-7: Funkcje przynależności zmiennej lingwistycznej zmienność 

Źródło: Opracowanie własne

Podstawowym schematem wnioskowania jest „sposób wnioskowania przez twierdzenie 

stwierdzający”1, nazywany modus ponendo ponens, lub skrótowo modus ponens. 

Wnioskowanie w systemie WP odbywa się przy pomocy uogólnionego schematu 

modus ponens, który przedstawia się następująco :

JEŻELI Xjest A TO Yjest B 

X jest A

Yjest fi 

gdzie :

X,Y - zmienne lingwistyczne opisane na przestrzeniach Ux i Uy 

A,B - zbiory rozmyte zdefiniowane na przestrzeniach zmiennych X i Y

A - zbiór wejściowy 

fi - zbiór wynikowy

1 Marciszewski, W. red. (1988)
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Rozmyta implikacja (JEŻELI ... TO...) reprezentuje pewną- relację R pomiędzy 

zbiorami AiB, której funkcja przynależności dana jest wzorem :

dla każdego x e Ux oraz dla każdego y e Uy, :

Vr(X,Y) = /Wx),pa(y))) (2-15)

gdzie :

/(pA(x),pfl(yJ)) - oznaczenie funkcji obliczającej wartość relacji 

11a(x) - funkcja przynależności zbioru A 

p.a(y) - funkcja przynależności zbioru B

Twierdzenie X jest A nazywamy poprzednikiem, natomiast twierdzenie Y jest B 

nazywamy następnikiem1. W literaturze2 spotykamy także nazwy przesłanka dla 

twierdzenia X jest A, oraz konkluzja lub wniosek dla twierdzenia Y jest B.

Przesłanka może być:

a) koniunkcją kilku zbiorów (co odpowiada iloczynowi logicznemu zbiorów)

Xi jest Ai I X2 jest A2 I..... I Xn jest An (2-16)

Funkcje przynależności p,A(x) zbioru A obliczamy jako T-normę z funkcji 

przynależności składowych

pA(x) = T(pAt(xJ, Haz(X2}... HAn&n)) (2-17)

b) alternatywą kilku zbiorów ( co odpowdada sumie logicznej zbiorów)

Xf jest Ai LUB Xzjest i42.LUB......LUB Xnjest An (2-18)

Funkcje przynależności Pa(x) zbioru A obliczamy jako S-normę z funkcji 

przynależności składowych

pA(x) = S(gAt(xJ, PA2(x2)... M-AflfXn)) (2-19)

Operację obliczania zbioru A z kilku elementów nazywamy agregacją przesłanek3.

1 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)

2 Piegat, A. (1999)

3 Piegat, A. (1999)
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Zbiór fi otrzymujemy stosując złożeniową regułę wnioskowania1 jako złożenie 

zbioru wejściowego A i relacji l(x,y) reprezentującej implikację :

fi(y) = A(x) o l(x,y)

o funkcji przynależności danej wzorem : 

|is(y) = sup{T(|iA(x),/(|i/,(x),pe(y)))}
xetL

(2-20)

(2-31)

Wzór (1-20) zapisujemy w sposób symboliczny w postaci2

fi = A o (>A-»S) (2-22)

Konkretna postać wzoru zależy od przyjętej postaci T-normy oraz wybranej postaci 

implikacji nazywanej regułą wnioskowania przybliżonego.

Obliczenie jednej konkluzji z wniosków kilku reguł nazywamy akumulacją3. Do 

akumulacji stosowane mogą być zarówno T-normy jak i S-normy. Jeśli zastosujemy S- 

normę, wniosek końcowy będzie zbudowany przez superpozycję wniosków 

poszczególnych reguł4. Przy zastosowaniu T-normy wniosek końcowy powstaje przez 

usunięcie możliwości nie akceptowanych przez poszczególne reguły5. Fakt iż konkluzja 

powstaje poprzez akumulację przesłanej jest w zbiorze reguł zapisywany symbolicznie 

poprzez zastosowanie spójnika TAKŻE.

2.2.3. Reguła wnioskowania przybliżonego Larsena

W niniejszej pracy znalazła zastosowanie reguła wnioskowania przybliżonego 

Larsena6. Funkcja przynależności relacji opisującej tę regułę przybliżonego
w

wnioskowania jest dana następującym wzorem analitycznym :

1 RutkowskaD. (1997)

2 RutkowskaD. (1997)

3 Piegat, A. (1999)

4 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995), str. 169.

5 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995), str. 173.

6 Yager, R.R., Filev, D,P. (1995), str.176. 

’Rutkowska, D.,Piliński, M., Rutkowski, L. (1997)
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MR(x,y) = g/1(x)-gB(y) (2-23)

Na rysunku 2-9 przedstawiono własności tej reguły wnioskowania. Widoczna jest 

istotna zaleta tej reguły w postaci różniczkowalności funkcji przynależności. Własność 

ta jest wykorzystywana przy konstruowaniu modeli rozmytych.

0.5
1

wartość poprzednika

Rysunek 2-8 : Wykres implikacji Larsena 

Źródło: opracowanie własne

Zastosowanie tej reguły wnioskowania pokażemy w przykładzie 2-2.

Przykład 2-2

Pokażemy wnioskowanie przybliżone na następującym przykładzie.

Założenia:

Mamy dany zbiór reguł w postaci:

Reguła 1: JEŻELI zm/ennośćh/si jest małyTO zmienność iestmała

TAKŻE

Reguła 3 : JEŻELI zmiennaśćJńsL jest duża TO zmienność impEyosL^yż^.
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Zmienne lingwistyczne są opisane następująco :

Zmienna zmienność hist opisująca zmienność historyczną może posiadać następujące 

wartości lingwistyczne i odpowiadające im funkcje syntaktyczne :

M(mała) = II(x;0;0;0,05;0,06)

M(średnia) = II(x;0,05;0,06;0,08;0,09)

M(duża) = n(x;0,075;0,085;0J2;0,12)

Wartości lingwistyczne przedstawiono na rysunku 2-10.

mała —•
średnia

duża -----

£ 06- U :
' ..:’E a- 1 i l ;M I'; ; |

0.4- h / '» j

0.2- H • \ ;
j f ’

0 , u ~l —~ , >
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 x

Rysunek 2-9 : Zmienność historyczna 

Źródło: Opracowanie własne.

Zmienna zmienność Jmpl opisująca zmienność implikowaną 

M(mala) = II(y;0;0;0,2;0,3)

M(średnia) = II(y;0,25;0,4;l,2;l,5)

M(duża) =n(y;l,0;l,5;2;2)

Wartości lingwistyczne przedstawiono na rysunku 2-10.
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- - -...
średnia ——

duża -----

I 0.6
£łM

0.4

0.2

0 ------ >
0 0.5 1 1.5 2 x

Rysunek 2-10 : Zmienność implikowana.

Źródło: Opracowanie własne.

Wiemy, że zmienność historyczna dana jest przez zbiór rozmyty A(x) gdzie

A(x) = n(x;0,08;0,08;0,08;0,08)

Jako regułę wnioskowania przyjmujemy regułę Larsena.

Jako T-normę przyjmujemy funkcję min(a,b).

Przy takich założeniach złożeniowa reguła wnioskowania:

B(y) = A(x) o l(x,y)

przyj mie postać w funkcji przynależności danej wzorem (2-21) w postaci : 

pB(y) = sup{min(pA(x),p„(x)- pe(y))}

Wykorzystując pierwszą regułę na podstawie zbioru A(x) otrzymujemy zbiór

B1(y) = A(x) o I1(x,y)

O funkcji przynależności:

peł(y) = o
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Konkluzja z pierwszej reguły jest zbiorem pustym. Ta reguła nie ma zastosowania 

dla zadanego zbioru wejściowego, to znaczy nie wpływa na zagregowany wniosek 

końcowy.

Wykorzystując drugą regułę na podstawie zbioru ^(x) otrzymujemy zbiór

B2(y) = A(x) o I2(x,y) = II(y;0,25;0,4;l,2;l,5)

Przesłanki tej reguły są spełnione w stopniu równym jeden, to znaczy, że druga 

reguła może być w pełni zastosowana do podanego zbioru wejściowego.

Wykorzystując trzecią regułę na podstawie zbioru A(x) otrzymujemy zbiór

B3(y) = A(x) o I3(x,y)

O funkcji przynależności:

0
2(y-l)

0,5
0

y <1

1 < y < 1,25 

1,25 < y < 2 

y > 2

przynależności danej wzorem:

Przesłanki trzeciej reguły są spełnione w stopniu równym 0,5 to znaczy, że tylko 

częściowo pasują do zbioru wejściowego.

Zbiory wyjściowe otrzymane z wszystkich reguł musimy zakumulować. Do tego 

celu użyjemy S-normy maksimum. Otrzymujemy zbiór wynikowy B(y) o funkcji

y< 0,25 

0,25 <y <0,4 

0,4 < y < 1,2 

k2<y «t,35 

1,35 < y < 2 

y >2

o

(y-0,25)/0,15 

1

(1,5-y)/0,3 

0,5 

0

My) ■

Przebieg funkcji przedstawiono na rysunku 2-11.
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Rysunek 2-11: Wynik wnioskowania przy wykorzystaniu reguły Larsena 

Źródło: Opracowanie własne.
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2.3. Modele rozmyte

Modele rozmyte powstały jako rezultat propozycji L.Zadeha, aby ludzki sposób 

myślenia modelować przy pomocy zmiennych lingwistycznych1. Model rozmyty 

opisuje rzeczywistość przy pomocy zbioru reguł o nieokreślonych predykatach. Zbiór 

reguł jest odpowiednikiem zbioru równań w klasycznych modelach matematycznych2. 

Jang w swej pracy3 rozróżnia trzy typy modeli rozmytych. Pierwszy typ to model 

zaproponowany przez Y.Tsukamoto4 w 1979 roku. Wyjście z modelu powstaje jako 

średnia ważona wartości następników. Kolejny typ to model zaproponowany przez 

Sugeno i współpracowników5, nazywany modelem Takagi-Sugeno-Kanga (TSK). 

Stanowi on kombinację rozmytych poprzedników i funkcyjnych następników. Wyjście 

jest obliczane jako liniowa kombinacja wejść, przy czym parametry zależności 

funkcyjnej zależą od rozmytych poprzedników.

Zasady wnioskowania przybliżonego najpełniej są realizowane w trzecim typie 

modelu rozmytego nazywanego modelem lingwistycznym (LM)6.

W modelu LM każda reguła w postaci:

JEŻELI X jest A TO Y jest B (2-24)

składa się z :

♦ poprzedników reprezentowanych przez człon ‘X jest A\ Człon ten może być 

koniunkcj ą lub alternatywą kilku warunków

♦ następników reprezentowanych przez człon ‘ Yjest B’

Stopień w jakim pewien fakt, reprezentowany przez rozmyty zbiór wejściowy A 

spełnia przesłanki reguły, nazywany jest poziomem zapłonu danej reguły. Poziom 

zapłonu (z,) przybiera wartości z przedziału [0,1]7. Na podstawie poziomu zapłonu, jest

1 Zadeh, L.A. (1979)

2 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)

3 Jang, R. (1993)

4 Jang, R. (1993)

5Takagi, T., Sugeno, M. (1985)

6 Czogała, E., Łęski, J. (2000)

7 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)
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obliczana konkluzja z danej reguły B,(y). Konkluzje ze wszystkich reguł są 

akumulowane celem uzyskania zbioru B(y) będącego sumaryczną konkluzją z modelu 

rozmytego. Wyjście z modelu powstaje jako efekt procesu wyostrzania, to znaczy 

procesu zamiany zbioru rozmytego B(y) na liczbę nierozmytą najlepiej reprezentujące 

ten zbiór. Schemat wnioskowania w tym modelu przedstawiono na rysunku 2-12.

Rysunek 2-12 : Lingwistyczny model rozmyty. 

Źródło : Na podstawie pracy Janga1

W zależności od sposobu akumulacji zbiorów wynikowych z reguł rozróżniamy: 

•modele konstruktywne (Mamdaniego)2

1 Jang, R. (1993)

2 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)
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konstruowane poprzez superpozycję wyjść poszczególnych reguł

m
B(y) = @[zi^Bi(y)] (2-25)

/=!

•Modele destruktywne1

Wyjście tego modelu otrzymuje się poprzez usuwanie możliwości nie 

akceptowanych przez poszczególne reguły.

m
B(y) = ® [z, © e,. (y )1 (2-26)

/=1

Szczególnym przypadkiem tego modelu jest model Larsena, który otrzymujemy 

przy zastosowaniu jako T-normy operatora produkt.

2.3.1., Lingwistyczny model rozmyty

Model lingwistyczny wykorzystany w tej pracy, nazywany również systemem 

rozmytym2, został przedstawiony na rysunku 2-13.

xeLL

kuz^kator Blok wnioskowania

BcUv

Defuzyfikator

ye Uy.

-------------- ►

Zbiór reguł Baza Danych

Rysunek 2-13 : Model rozmyty.

Źródło : Na podstawie Rutkowskiej3

1 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)

2 Rutkowska D. (1997)

3 RutkowskaD. (1997)
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Model lingwistyczny składa się z następujących elementów :

• Bloku rozmywania (Fuzyfikatora)

Przekształca wektor wejściowy X składający się z elementów (x?, Xn)~w zbiór 

rozmyty A scharakteryzowany przez funkcję przynależności Ua(x). W polskiej 

literaturze angielskie pojęcie fuzzyfier znajduje wiele odpowiedników. Rutkowska1, 

używa przyjętego w niniejszej pracy określenia blok rozmywania. Piegat2 stosuje 

określenie fuzyfikator, określając jednocześnie wykonywaną przez niego funkcję, jako 

rozmywanie. W polskim tłumaczeniu pracy Yagera i Fileva3 zastosowano określenie 

fuzyfikator, natomiast w tłumaczeniu pracy Driankova, Hellendooma i Reinffanka4 

użyto sformułowania moduł fuzyfikacji. Najczęściej stosowane są następujące metody 

rozmywania5:

►operacja singleton

p4(x) = 5(x- x) =
1 gdy x = x 

ogdy x ax

•operacja non-singleton

p„(x) = exp
(x-x)r(x-x)

(2-28)

gdzie przez x oznaczono bieżącą wartość zmiennej wejściowej, W dalszej, części 

pracy wykorzystujemy jedynie operację sinleton

Przykład 2-3

Podaną na wejście wartość x = 0,08 poddamy rozmywaniu. Otrzymujemy zbiory 

rozmyte o następujących funkcjach przynależności:

1 RutkowskaD. (1997)

2 Piegat, A. (1999)

3 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)

4 Driankow, D., Hellendoorn, H., Reinfrank,JM. (1996)

5 RutkowskaD. (1997)



2. Elementy teorii zbiorów rozmytych... 2-22

• w przypadku operacji singelton otrzymujemy :

1 gdy x = 0,08 

Qgdy x^0,08

• przyjmując dyspersję a = 0,02 dla operacji non-singelton otrzymamy

k/i2(x>= exp
(x-0,08)2

0,0004-

Funkcje przynależności zbiorów zostały przedstawione na rysunku 2-14.

Rysunek 2-14 : Operacja rozmywania. 

Źródło: Opracowanie własne.

• Bloku wnioskowania

Blok wnioskowania realizuje rozmytą implikację rozmytą obliczając funkcję 

przynależności następnika :

Bk = A°(Ak^>Bk) (2-29)

W zależności od wybranego rodzaju implikacji otrzymujemy odpowiedni wzór 

analityczny na funkcje przynależności następnika Bk.
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• Zbioru reguł

Zbiór reguł opisuje model. Jeśli poprzez Akn oznaczymy rozmyty zbiór 

opisujący n-tą przesłankę dla k-tej reguły oraz poprzez Bk konkluzję dla k-tej reguły, to 

zbiór reguł będzie miał następującą postać :

JEŻELI Xi jest A1i I X2 jest A12 I.... I x„jest A1n TO yjest B1

TAKŻE

JEŻELI Xi jest A2i I X2jestA22l......I x„jest A2n TO yjest B2

TAKŻE

JEŻELI xi jest Aki I X2 jest Ak2 I..... I x„ jest Akn TO yjest Bk

TAKŻE

TAKŻE

JEŻELI Xi jest ANi I x2jest AN21......1 x„jest ANn TO yjest BN

• Bazy danych

Baza danych zawiera zbiór parametrów opisujących rozmyte zbiory Akn i Bk, 

poprzedników i następników reguł.

• Bloku -wyostrzania (Defuzyfikatora)

Przekształca zbiór rozmyty w ściśle określony punkt y w L/y. W polskiej 

literaturze angielskie pojęcie defuzzyfier znajduje równie wiele odpowiedników co 

pojęcie fuzzifier. Rutkowska1 używa przyjętego w niniejszej pracy określenia blok 

-wyostrzania. Piegat2 stosuje określenie defuzyfikator, a wykonywaną przez niego 

funkcję jako ostrzenie. Polscy tłumacze pracy Yagera i Fileva3 obcojęzycznych stosują

1 RutkowskaD. (1997)

2 Piegat, A. (1999)

3 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)
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określenia defuzyfikator. W pracy Driankova, Hellendooma i Reinfranka1 tłumacz użył 

sformułowania moduł defuzyfikacji.

Najczęściej stosowaną metodą wyostrzania jest metoda środka ciężkości2. 

Wartość obliczona metodą punktu ciężkości (COG) dana jest wzorem :

yco5
jVs(y)cy

(2-30)

Bardzo prostą i szybką metodą defuzyfikacji jest metoda wysokości. Wartość 

obliczona metodą wysokości (H) dana jest wzorem :

yH=—N-------------- (2-3i)
I>B*(yk)
k=i

gdzie :

p.s* 0 _ funkcja przynależności konkluzji k-tej reguły

- wartość w której funkcja przynależności konkluzji k-tej

reguły osiąga wartość maksymalną. Dla funkcji przynależności w postaci 

gaussowskiej jest to środek zbioru.

N - liczba reguł

Metodę tę można stosować dla jednomodalnych funkcji przynależności. 

Zastosujemy ją w dalszej części pracy.

Przykład 2-4

Jako przykład obliczymy liczbę najlepiej reprezentująca zbiór Bfyj oWiczony w 

przykładzie 2-2 przy pomocy metody środka ciężkości:

1 Driankow, D., Hellendoorn, H., Reinfrank, M. (1996)

2 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)
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O
(y-0,25)/0,15

0,5
O

y< 0,25 
0,25 < y <0,4 
0,4 < y < 1,2 
1,2 < y < 1,35 
1,35 < y < 2

y > 2

Korzystając ze wzoru (2-30) otrzymujemy :

OO

JynB(y)dy = U53125
—00

00

JWw = 13125
—00

stąd

y
COG 1,353125

1,3125
= 1,0309

Wyniki przedstawiono na rysunku 2-15.

Rysunek 2-15 : Wynik operacji wyostrzania przy pomocy metody COG. 

Źródło: Opracowanie własne

W schemacie modelu pokazanym na rysunku 2-13, na wejście modelu podawana 

jest zmienna wejściowa X ze zbioru Ux. Jest ona rozmywana w bloku fuzyfikatora w 

zbiór rozmyty A(x) opisany na obszarze rozważań Ux. W bloku wnioskowania na 

podstawie zbioru reguł obliczana jest konkluzja w postaci zbioru S(y) opisanego na
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obszarze rozważań Uy. Ze zbioru S(y) jest obliczana liczba y ze zbioru Uy, najlepiej 

reprezentująca zbiór fi. Powyższa operacja nazywana wyostrzaniem odbywa się na 

bloku defuzyfikatora. Blok wnioskowania wykorzystuje do obliczania konkluzji zbiór 

reguł oraz bazę danych parametrów poprzedników i następników.

2.3.2. Metody identyfikacji modelu rozmytego

Zdefiniowany model rozmyty wymaga określenia swoich parametrów. Należą do 

nich: ilość reguł, parametry przyjętych funkcji przynależności. Początkowo w 

rozwiązywaniu tego problemu opierano się na podejściu bezpośrednim1. Model był 

tworzony subiektywnie na podstawie wiedzy eksperta o systemie. Duże osiągnięcia w 

dziedzinie sieci neuronowych wprowadziły drugi kierunek w dziedzinie tworzenia 

modeli rozmytych. Bazuje on na wykorzystaniu danych wejście-wyjście. Podejście to 

jest uważane za proces identyfikacji modelu rozmytego2. Lindskog3 oraz Bossłey4 

opisali identyfikację modelu rozmytego w języku znanej w teorii systemów klasycznej 

teorii identyfikacji.

Przy określaniu modelu rozmytego rozróżniamy dwie fazy :

• identyfikacji strukturalnej

• identyfikacji parametrycznej

Poniżej omówimy poszczególne etapy.

A. Identyfikacja strukturalna

Początkowym problemem identyfikacji modelu rozmytego opisanego zbiorem reguł 

jest określenie liczby reguł, oraz przybliżone określenie parametrów zbiorów 

rozmytych. Tym celom służy identyfikacja strukturalna. Do identyfikacji struktury 

wykorzystywane są metody służące do analizy skupień wokół zadanych punktów 

początkowych nazywane metodami klastryfikacji, Stosowane są algorytmy opisujące

1 YagerR.R., FilevD.P. (1994) str. 212.

2 YagerR.R., FilevD.P. (1994) str. 212.

3 Lindskog, P. (1997)

4 Bossley, K.M. (1997)
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skupienia kuliste, jak algorytm Fuzzy-C-Mean (FCM), opisany przez Bezdeka1 a 

będący dpowiednikiem algorytmu C-Mean. Używane są również algorytmy opisujące 

skupienia eliptyczne. Przykładami mogą tu być algorytm Gustafsona-Kessela (G-K)2, 

oparty o adaptacyjną miarę dystansu, oraz algorytm Gath-Geva (G-G)3, oparty o 

rozmyte maksimum prawdopodobieństwa. Wadą metod klastryfikacji jest konieczność 

deklarowania ilości skupień. W modelu rozmytym oznacza to deklarowanie liczby 

reguł opisującej model.

Innym sposobem określenia struktury modelu jest metoda górska grupowania 

danych zaproponowana przez Yagera i Fileva4. Zaletą tej metody jest automatyczne 

otrzymywanie koniecznej ilości skupień. Punkty skupień są generowane automatycznie 

lub możne je zadawać. Zadawanie początkowych punktów skupień można 

interpretować jako zadawanie początkowej wiedzy.

Ostatnie postępy w stosowaniu algorytmów genetycznych sprawiły, że zostały one 

wykorzystane również do identyfikacji struktury modelu rozmytego5.. Cechą wspólną 

wszystkich metod jest reprezentowanie reguł jako tablic decyzyjnych6. Metody 

wykorzystujące algorytmy genetyczne są obiecującymi metodami identyfikacji 

struktury, lecz ich wykorzystanie komplikuje duża złożoność obliczeniowa.

W niniejszej pracy została wykorzystana metoda górska grupowania danych. Jej 

opis przedstawiamy poniżej.

Metoda górska grupowania danych.

Metoda górska grupowania danych pozwala na określenie na podstawie danych 

struktury modelu rozmytego. Wykorzystywane dane grupują się w pewne skupiska. 

Traktując odległość danych od siebie jako miarę, budowana jest funkcja określająca 

gęstość danych. Możemy w ten sposób określić miejsca w których gęstość jest 

największa, to znaczy że występuje w tym miejscu skupisko danych. Każdemu skupisku 

przyporządkowujemy regułę modelu rozmytego, dzięki temu otrzymujemy kolejne

1 Bezdek J.C., (1981)

2 Gustafson E.E., Kessel W.C., (1979)

3 Gath, I., Geva, A.B. (1989)

4 YagerR.R., FilevD.P. (1994)

5 Cordon, O., Herrera, F., (1995)

6 Cordon, O., Herrera, F., (1995)
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reguły modelu rozmytego. Rzeczą szczególną algorytmu metody górskiej jest 

zdyskretyzowanie obszaru poszukiwań w przestrzeni danych. Dzięki temu znacznie 

upraszczają się obliczenia. Dokonywane jest to w pierwszym kroku algorytmu. 

Następuje podział przestrzeni danych przy pomocy siatki. Dla każdej zmiennej 

reprezentującej kolejny wymiar j w przestrzeni danych dokonywany jest jej podział przy 

pomocy lj równomiernie oddalonych linii. Przecięcia tych linii tworzą węzły będące 

potencjalnymi punktami skupień danych. W węzłach obliczana jest funkcja górska 

będąca miarą oddalenia punktów danych od węzła. W węźle w którym wartość funkcji 

górskiej jest największa zaznaczamy pierwsze skupienie. Następnie należy zniwelować 

wpływ tego węzła w funkcji górskiej. Dokonywana jest korekcja funkcji górskiej. Teraz 

maksimum funkcji górskiej znajduje się w innym węźle. Zaznaczany w nim kolejne 

skupienie. Powyższe kroki powtarzamy aż maksimum funkcji górskiej nie przekracza 

pewnej ustalonej, wartości S nazywanej, warunkiem zatrzymania. Algorytm metody 

górskiej przedstawiono na rysunku 2-16.

Pierwszy punkt algorytmu pokazuje podział przestrzeni danych. W każdym 

wymiarze j dzielimy na lj części.

Drugi punkt to tworzenie funkcji górskiej. W węźle jest obliczana funkcja górska 

poprzez zsumowanie odległości węzła od wszystkich danych wejściowych. Stopień w 

jakim odległość wpływa na wartość funkcji górskiej jest modelowana poprzez parametr 

konstrukcyjny a.

Kolejny punkt to znalezienie węzła w którym funkcja górska osiąga maksimum, to 

znaczy występuje największa gęstość danych. Węzeł ten odpowiada pewnej rozmytej 

regule opisującej pobliski obszar.

Czwarty punkt algorytmu niweluje wpływy węzła dla którego znaleziono 

maksimum poprzez skorygowanie funkcji górskiej. Poprzez dobór parametru 

destrukcyjnego P można określać wielkość obszaru, który dana reguła opisuje.

Punkty 3 i 4 powtarzamy tak długo aż maksimum funkcji górskiej będzie mniejsze 

od pewnej zadanej dokładności S.

Metoda ta ma możliwość zadania pierwotnych punktów skupień. Jest to 

równoważne z wprowadzeniem początkowej wiedzy do systemu rozmytego.
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ALGORYTM METODY GÓRSKIEJ

Dane;

L
K

- liczba danych wejściowych
- wymiar danych wejściowych.

Xjj \ j -dane wejściowe
a - parametr konstrukcyjny
p - parametr destrukcyjny
s - warunek zatrzymania
Ifij-— 1,..., - liczba stref w wymiarze j-tym

1. PODZIAŁ

ay 1
'y

gdzie:
xay=,.™nwlxJ y = l,...,z

7 = 1,.., K

K

2. FUNKCJA GÓRSKA

Ł K

m(x? )=Z exp(- “ ■ d(x?'x' 1 dlaVk=i, ■ ■ fi',
Z=1 Z=1

gdzie:

d(x3k,Xi)=^(xlk-x^

7=1

3. MAKSIMUM FUNKCJI GÓRSKIEJ 

M* = max m(x%)

...m
7=1

4. SKORYGOWANA FUNKCJA GÓRSKA

Ą(X’)-/W exp(-(J.<j(x’,Xj)) dlaVk = I... f | /,
7=1

5. WARUNEK ZATRZYMANA

m;+i < 6

Rysunek 2-16 : Algorytm metody górskiej.

Źródło : Opracowane na podstawie pracy Yagera i Fileva1

1 YagerR.R., FilevD.P. (1995)



2. Elementy teorii zbiorów rozmytych... 2-30

B. Identyfikacja parametryczna

Identyfikacja parametryczne ma na celu dokładne określenie wartości parametrów 

zbiorów rozmytych, opisujących poprzedniki i następniki reguł modelu.. Autorzy 

traktujący model rozmyty jako specyficzną sieć neuronową nazywają ten etap procesem 

uczenia. Jeśli w etapie identyfikacji strukturalnej otrzymujemy początkowe wartości 

parametrów zbiorów rozmytych, to etap drugi doprowadza do otrzymania bardziej 

adekwatnych wartości parametrów. Proces ten możemy więc również nazywać 

dostrajaniem modelu rozmytego1 2.

Dla celów identyfikacji parametrycznej stosowana jest metoda propagacji 

wstecznej. Jest to metoda zaproponowana przez J.H. Friedmana i W. Stuetzle . 

Optymalne parametry otrzymuje się drogą minimalizacji różnic chwilowych między 

wyjściem y modelu rozmytego, a bieżącą wartością wyjścia obiektu rzeczywistego d, 

dla zadanych wejść X, względem niezerowych parametrów pi funkcji przynależności 

poprzedników i następników3.

Stosowane są również metody wykorzystujące filtr Kalmana. Po raz pierwszy 

metoda ta została zastosowana przez Takagi i Sugeno4 do uczenia parametrów 

następników modelu rozmytego TSK.

Do strojenia modelu rozmytego o funkcjach przynależności typu II zostały 

zastosowane algorytmy genetyczne przez Herrerę i współpracowników5. Ciąg 

parametrów modelu rozmytego jest kodowany w jeden ciąg bitów reprezentujący 

chromosom. Każdy chromosom, reprezentujący pewien model rozmyty, podlega 

przekształceniom losowym w postaci reprodukcji, mutacji, krzyżowania. Uzyskiwane 

są dzięki temu nowe chromosomy czyli modele rozmyte. Podlegają one ocenie poprzez 

funkcję przystosowania definiowaną, jako miara różnic pomiędzy wyjściem modelu a 

wartością uczącą. Wadą tego podejścia jest złożoność obliczeniowa zadania6. 

Algorytmy genetyczne (GA) nie wymagają założeń ciągłości i różniczkowalności7, stąd

1 YagerR.R., FilevD.P. (1995)

2 Freidman J.H., Stuetzle W. (1981)

3 YagerR.R., FilevD.P. (1995)

4 Takagi, T., Sugeno, M. (1985)

5 Herrera, F., Lozano, M., Verdegay, J.L., (1995)

6 Steclik, P. (1994)

7 Goldberg, E.D. (1998)
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możliwość zastosowania w modelu rozmytym znacznie szerszego spektrum fiinkcji 

przynależności i reguł wnioskowania.

W niniejszej pracy wykorzystano metodę gradientową, której opis zamieszczamy 

poniżej.

Metoda gradientowa uczenia.

Mając dane

{z,} ciąg wektorów wartości wejściowych do modelu

{yi} ciąg wartości wyjściowych z modelu rozmytego przy wejściu X, 

yi=F(Xi,p)

{di}_ ciąg odpowiadających wartości rzeczywistego modelu 

dla i = 1...L (L- liczba danych uczących) 

p — wektor parametrów modelu i elementach pj

możemy zdefiniować błąd jako

8, =y,~d, (2-32)

Jako kryterium jakości (miarę błędu) w k-tym etapie uczenia, deklarujemy:

(M3)
i=l

Dążymy do minimalizacji kryterium jakości (2-33) poprzez dobór parametrów 

modelu. Parametry pj są sekwencyjnie aktualizowane o poprawkę w kierunku 

maksymalnego spadku gradientu hiperpłaszczyzny Ek według zależności

p,.(/( + l)=p, (Ł34)

gdzie :

Pj(k+1) - wartość parametru j-tego w następnym kroku (k+1)

Pj(k) - wartość parametru j-tego w chwili k

r| - współczynnik uczenia

- gradient w kierunku pj
dpj
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Identyfikacja (uczenie) przebiega w trzech fazach :

1) obliczenie wyjścia z modelu rozmytego y na podstawie wejść x

2) obliczenie wartości miary błędu według wzoru (2-33)

3) aktualizacja wartości parametrów według wzoru (2-34)

Algorytm jest stosowany do uczenia lingwistycznych modeli rozmytych jak i modeli 

Takagi-Sugeno-Kanga. Dla modelu lingwistycznego o gaussowskich funkcjach 

przynależności został zaproponowany przez Mendela i Wanga1. Zastosowanie 

algorytmu dla innych modeli i funkcji przynależności można znaleźć w pracy 

Rutkowskiej2. Wadą tego schematu uczenia jest wymóg ciągłości i różniczkowalności 

hiperpłaszczyzny Ek. Stwarza to poważne ograniczenia co do możliwych do 

zastosowania w modelu postaci implikacji, metod wyostrzania, agregacji i akumulacji.

1 Wang, L.X., Mendel, J.M., (1991)

2 RutkowskaD. (1997)
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3. Modele rozmyte zmienności instrumentów pochodnych

3.1. Wprowadzenie

Podstawowym elementem wyceny instrumentów pochodnych przy pomocy wzoru 

Black’a-Scholesa jest ocena zmienności instrumentu bazowego. Nie jest to zadanie 

proste. Liczne podejścia do tego problemu i metody jego rozwiązania starano się 

pokazać w rozdziale pierwszym. Najczęściej stosowana - metoda historyczna zakłada 

stałość statystyk rozkładu zmienności i na tej podstawie na bazie przeszłych wartości 

zmienności wyprowadza się estymatory zmienności w przyszłość. Metody zmienności 

implikowanej starają się na podstawie bieżących cen instrumentu pochodnego, poprzez 

odwrócenie wzoru Blacka-Scholesa, obliczyć wartość zmienności przy jakiej były 

zawarte transakcje. Należy podkreślić, że dotyczy to także zdarzeń z przeszłości. W 

związku z tym, zadawane jest pytanie czy przeszłe zmiany instrumentu podstawowego 

mogą rzetelnie estymować przyszłe zmiany zwrotów z instrumentu podstawowego1. 

Tak postawione pytanie doprowadziło do stworzenia modelu zmienności nieprecyzyjnej 

(Uncertain Volatility Model) przez Avellanedę, Levy’iego i Paras’a2. Model ten 

zakłada, że nie można określić żadnych statystyk rozkładu zmienności. Avellaneda 

ogranicza się jedynie do określania przedziału w którym może zmienność się znajdować 

- przypadku najlepszego i najgorszego. Dla tak zdefiniowanego parametru zmienności 

wyprowadzono metody wyceny instrumentów pochodnych. Odmiennym rozwiązaniem 

postawionego pytania jest zastosowanie metod sieci neuronowych3. Na podstawie 

wybranych znanych parametrów rynku finansowego, sieć neuronowa uczona jest 

predykcji zmienności. Pomimo obiecujących wyników podejście to posiada kilka 

istotnych wad4:

1 Avellaneda, M. (1997)

2 Avellaneda, M., Levy, A., Paras, A. (1995)

3 Trippi, R.R., Turban, E. (1996)

4 Mallaris, M., Salchenberger, L. (1996)
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•brak możliwości zastosowania jakiejkolwiek posiadanej wiedzy na temat 

zachowania rynku

•konieczność posiadania dużej ilości danych dla potrzeb nauczenia sieci neuronowej 

oraz weryfikacji nauczonej struktury sieci.

Zmienność rozumiemy tutaj jako odchylenie standardowe nieznanego do końca 

procesu stochastycznego modelowanego geometrycznym procesem Wienera, tak jak 

pokazano to w rozdziale pierwszym. Ponieważ, jak to podkreślono w rozdziale 

pierwszym, zmienność jest odchyleniem standardowym procesu Wienera za czły okres, 

przeto w dowolnym momencie życia opcji parametr ten jest jeszcze nie ustalony, stąd 

dla celów wyceny jest on estymowany. Do najczęściej stosowanych metod estymacji 

należą ocena zmienności na podstawie danych historycznych nazywana zmiennością 

historyczną oraz ocena zmienności na podstawie bieżącej ceny instrumentu 

pochodnego, nazywana zmiennością implikowaną. Zmienność historyczna określa 

standardowe odchylenie procesu zmian cen instrumentu podstawowego w przeszłości. 

Zmienność implikowana określa oczekiwania inwestorów co do przyszłych zmian 

instrumentu podstawowego na sesji która się odbyła1. Dla celów inwestycyjnych 

korzystna była by znajomość oczekiwań inwestorów na kolejnej sesji. Dlatego 

tworzymy model który na podstawie znanych parametrów rynku będzie prognozował 

przyszłe oczekiwania inwestorów co do zmienności instrumentu podstawowego w 

postaci zmienności implikowanej. Sam proces kształtowania się zmienności 

implikowanej jest niezdeterminowany, niepewny i nieprecyzyjny. Dlatego 

wykorzystamy do celu prognozowania opisane w rozdziale drugim modele rozmyte, 

które efektywnie opisują zjawiska nieprecyzyjne przy pomocy reguł.

Zmienność historyczną możemy określić ze stosownego wzoru na estymator 

standardowego odchylenia procesu stochastycznego. Może ona być zmienną opisującą 

ponieważ to na tej podstawie inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne, kształtując 

przyszłą cenę instrumentu pochodnego, a co za tym idzie wartość zmienności 

implikowanej. Problemem jest jednak ustalenie w jakim oknie czasowym należy ją 

obliczać. Ustalenie zbyt długiego okna czasowego zniweluje wpływ obecnego stanu 

rynku, zbyt krótkie okno może skutkować uwzględnieniem jedynie chwilowych 

wahnięć instrumentu podstawowego.

1 Gątarek, D.,Maksymiuk, R. (1998)
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Przyjmując, jak w modelu Black’a-Scholes’a, że ruch cen jest modelowany przez 

geometryczny proces Wienera na jego składowe składają się trend oraz chwianie się 

ceny wokół trendu. Z wyborem okna czasowego wiąże się określenie co jest trendem 

(nie wpływającym na cenę instrumentu pochodnego), a co już tylko chwianiem się ceny 

wokół trendu.

data
Tue Mar 14 l£sl£!44 £000

Rysunek 3-1 :Zależność trendu od okna czasowego.

Źródło : http: //www.dmbos . com.pl

Na rysunku 3-1 pokazano różnice związane z wyborem długości okna czasowego w 

którym jest liczona zmienność historyczna. Dla krótkiego okna czasowego występuje 

trend oznaczony literą a, natomiast dla okna czasowego dłuższego trend oznaczony 

literą b. Ponieważ dla różnych okien czasowych występuje różny trend, to też 

odchylenia kursu od trendu są inne. Wynika z tego że wartość zmienności jako 

odchylenie standardowe będzie różna dla tych dwu okien czasowych.

Dla celów tworzonego modelu założono, że inwestowanie przebiega w horyzoncie 

długookresowym oraz krótkookresowym. Przyjęto, że horyzont długookresowy to okres 

jednego kwartału, natomiast horyzont krótkookresowy to okres jednego miesiąca. 

Dokładna liczba sesji w miesiącu jest zmienna i zależy od miesiąca, roku, konfiguracji 

dni wolnych od pracy. W tabeli 3-1 przedstawiono liczbę sesji w poszczególnych 

miesiącach w latach 1998-2000.

http://www.dmbos
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Tabela 3-1 : Liczba dni sesyjnych w miesiącu w latach 1998-2000

1998 1999 2000
Styczeń 20 20 21

Luty 20 20 21
Marzec 22 23 23

Kwiecień 19 20 18
Maj 20 20 20

Czerwiec 20 20 21
Lipiec 23 22 21

Sierpień 21 22 22
Wrzesień 22 22 21

Październik 22 21 22
Listopad 20 19 21
Grudzień 21 20 19

Suma 250 249 250
Średnia 20,83333 20,75 20,83333
Mediana 20,5 20 21

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 3-1 założono, że średnio w 

miesiącu jest dwadzieścia jeden dni sesyjnych. Stąd w kwartale jest ich sześćdziesiąt 

trzy. Przyjęto także, że w roku występuje dwieście pięćdziesiąt sesji giełdowych. 

Powyższy fakt będzie wykorzystany przy annualizacji zmienności historycznej.

Prognozowanie jako modelowanie predyktywne jest jednym z głównych zadań 

ekonometrii1. Wpisuje się ono w ramy ogólnego modelowania matematycznego 

systemów2.

Cele tworzonego modelu zmienności rozmytej, zostały przedstawione powyżej. Jest 

to stworzenie modelu wnioskującego o przyszłej wartości zmienności implikowanej na 

podstawie rozmytych przesłanek którymi są zmienność historyczna oraz bieżąca 

wartość zmienności implikowanej. Z tak postawionych celów wynika wybrana 

kategoria w postaci modelu rozmytego. Wykorzystując przedstawioną w rozdziale 

pierwszym teorię i wiedzę empiryczną sformułujemy pewne założenia, których 

przyjęcie zawęzi obszar badań.

1 Pawłowski, Z. (1981)

2 Gutenbaum, J. (1992) str. 17.
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3.2. Założenia

W trakcie tworzenia modelu przyjęto następujące założenia :

♦ Teoretyczną cenę instrumentu pochodnego określa wzór Black’a-Scholes’a

♦ Instrument bazowy nie płaci dywidend stąd można stosować wzór Black’a- 

Scholesa w jego podstawowej postaci

♦ Zmiany cen instrumentu bazowego modeluje geometryczny proces Wienera

♦ Stopa procentowa instrumentu o zerowym ryzyku jest stała

♦ Instrument bazowy jest notowany według jednolitego kursu dnia

♦ W ciągu roku odbywa się 250 sesji

♦ Zmienność historyczna jest określana na podstawie standardowego 

odchylenia z logarytmicznych stóp zwrotu.

♦ Zmienność historyczną liczymy za dni sesyjne

Implikacje powyższych założeń są następujące. Przyjęcie modelu Black’a-Scholesa w 

jego klasycznej postaci z modelem Wienera ruchu cen instrumentu bazowego będzie 

wpływało na sposób liczenia zmienności implikowanej. Założenie że instrument 

bazowy nie płaci dywidend uprości rozważania dotyczące wyceny instrumentu 

pochodnego. Przyjęty model ruchu cen instrumentu bazowego wpływa na sposób 

rozumienia parametru zmienność. Założenie o stałej stopie procentowej instrumentu o 

zerowym ryzyku pozwala stosować klasyczny wzór Black’a-Scholesa. Przyjęcie 

założenia że w trakcie roku jest 250 sesji, wynikające z poprzednich rozważań wpłynie 

na sposób annualizacji zmienności historycznej. Kolejne założenie określa sposób 

liczenia zmienności historycznej. Ostatnie założenie określa w jaki sposób traktować 

dni w których nie ma sesji. Po prostu są one pomijane. Słuszność tego założenia wynika 

z badań przeprowadzonych przez Famę i Frencha1. Zjawisko braku wpływu na 

zmienność dni w których nie ma sesji potwierdził dla polskiego rynku K.Piontek2.

1 Hull, J. (1997)

2 Piontek,K. (1999)
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3.3. Elementy składowe modelu

Proponowany model należy do kategorii modeli rozmytych. Spośród trzech 

opisanych w rozdziale drugim typów modeli rozmytych wybrano Model 

Lingwistyczny (LM). Model ten pozwala na wprowadzanie posiadanej wiedzy do 

uczonego modelu. Uczenie modelu będzie dokonywane na podstawie posiadanych 

danych. Na wyjściu pośrednim tego modelu można otrzymać zbiór rozmyty będący 

efektem wnioskowania z rozmytych przesłanek. W niniejszej pracy wykorzystujemy 

jedynie wartość otrzymaną po wyostrzeniu rozmytej konkluzji. Dalej omówimy 

poszczególne elementy modelu.

• Blok rozmywania

W bloku rozmywania następuje przekształcenie wartości zmiennej wejściowej w 

zbiór rozmyty. Operacja taka jest konieczna ponieważ w modelu rozmytym wnioskuje 

się na podstawie przesłanek będących zbiorami rozmytymi. Pomimo faktu, że samą 

zmienność historyczną traktujemy w sposób rozmyty (wynika to z arbitralnego 

przyjęcia długości okna czasowego), to jednak konkretne wartości służące do uczenia 

oraz wnioskowania są ściśle określone (obliczone ze wzoru na standardowe odchylenie 

dla konkretnego okna czasowego). Podobnie w przypadku zmienności implikowanej, 

jest ona dana jako wartość nierozmyta, obliczona przy pomocy algorytmu Newtona- 

Raphsona lecz do wnioskowania konieczne jest przetworzenie jej na zbiór rozmyty. 

Zastosowano do rozmywania operację singleton daną wzorem (2-27).

Wartość funkcji przynależności zbioru rozmytego opisującego zmienną wejściową 

(niezależnie od tego czy będzie to zmienność historyczna czy zmienność implikowana z 

bieżącej sesji) jest równa jeden tylko dla wartości zmiennej wejściowej równej 

aktualnej wartości zmienności. Dla innych wartości zmienności, funkcja przynależności 

jest równa zero.
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• Zbiór reguł

Przyjęty model w postaci modelu lingwistycznego implikuje postać zbioru reguł.

(R(l)) JEŻELI Xjest >47 TO yjest B7 
TAKŻE

(R(2)) JEŻELI Xjest A2 TO yjest B2 

TAKŻE
(R(k)) JEŻELI Xjest Ak TO y jest Bk 

TAKŻE

TAKŻE
(R(N)) JEŻELI Xjest AN TO y jest BN

Liczba reguł (R(N)) zostanie określona w trakcie identyfikacji struktury modelu. 

Konkretna postać reguł zależy o przyjętej liczby zmiennych wejściowych. Gdy jest ich 

więcej niż jedna, każde zdanie Xjest Ak jest przesłanką powstałą z agregacji kilku 

przesłanek jak to opisano w rozdziale drugim. Funkcje przynależności zbioru Ak 

obliczamy według wzoru (2-17).

W pracy rozpatrywać będziemy kilka modeli różniących się zmiennymi 

wejściowymi, natomiast zmienna wyjściowa zawsze pozostanie ta sama. Będzie to 

zmienność implikowana na następnej sesji giełdowej. Jeśli poprzez etykietę

zmienn_impl_na_nast_sesji

oznaczymy zmienną lingwistyczną opisującą zmienność implikowaną na następnej 

sesji giełdowej, możemy zapisać zdanie konkluzji ‘yjest Bk ’ w postaci

zmienn_impl_na_nast_sesji jest Bk

Rozpatrzymy kilka wariantów zmiennych wejściowych. Wprowadzimy oznaczenia : 

zmienn_hist_21 - etykieta oznaczająca zmienną lingwistyczną opisującą

zmienność historyczną w oknie 21 sesji giełdowych

zmienn_hist_63 — etykieta oznaczająca zmienną lingwistyczną opisującą

zmienność historyczną w oknie 63 sesji giełdowych

zmienn_impl_b — etykieta oznaczająca zmienną lingwistyczną opisującą

zmienność implikowaną na bieżącej sesji giełdowej
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W zależności od wyboru zmiennych wejściowych odpowiednio nazwano 

rozpatrywane modele :

X21 - model dla którego zmienną wejściową jest zmienność historyczna w oknie 

dwudziestu jeden sesji

W tym przypadku przesłanka Xjest Ak ma postać: 

zmienn_hist_21 j est Ak

X21Y - model dla którego zmiennymi wejściowymi są zmienność historyczna w 

oknie dwudziestu jeden sesji i bieżący stan zmienności implikowanej

W tym przypadku przesłanka Xjest Ak ma postać:

zmienn_hist_21 jest Ak I zmienn_impl_b jest A2k

jest więc koniunkcją dwu przesłanek

X63 - model dla którego zmienną opisującą jest zmienność historyczna w oknie 

sześćdziesięciu trzech sesji

W tym przypadku przesłanka Xjest Ak ma postać: 

zmienn_hist_63 jest>4k

X63Y - model dla którego zmiennymi wejściowymi są zmienność historyczna w 

oknie sześćdziesięciu trzech sesji i bieżący stan zmienności implikowanej

W tym przypadku przesłanka Xjest Ak ma postać:

zmienn_hist_21 jest >4/ I zmienn_impl_b jest A2k

X21X63 - model dla którego zmiennymi wejściowymi są zmienności historyczne w 

oknie dwudziestu jeden sesji i sześćdziesięciu trzech sesji

W tym przypadku przesłanka Xjest Ak ma postać:

zmienn_hist_21 jest >4/ I zmienn_hist_63 jest A2k

X21X63Y - model dla którego zmiennymi wejściowymi są zmienności historyczne 

w oknie dwudziestu jeden sesji i sześćdziesięciu trzech sesji oraz bieżący stan 

zmienności implikowanej
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W tym przypadku przesłanka Xjest Ak ma postać:

zmienn_hist_21 jest >4/ I zmienr>_hist_63 jest/^I zmienn_impl_b jestĄ?k 

przesłanka jest koniunkcj ą trzech przesłanek.

Gdyby model X21X63Y składał się z dwóch reguł można by je zapisać w postaci: 

(R(l)) JEŻELI
zmienn_hist_21 jest Ai1 

I zmienn_hist_63 jest A21 
I zmienn_impl_b jest A31

TO
zmienn_impl_na_nast_sesji jest B1

TAKŻE

(R(2)) JEŻELI
zmienn_hist_21 jest A12 

I zmienn_hist_63 jest A2 
I zmienn_impl_b jest A32

TO
zmienn_impl_r>a_nast_sesji jest B2 

Rzeczywista liczba reguł będzie określona w trakcie identyfikacji struktury.

• Baza danych

Baza danych zawiera parametry opisujące rozmyte zbiory :

Akn - poprzednika k-tej reguły i n-tej zmiennej wejściowej 

Bk - następnika k-tej reguły

Aby móc zastosować gradientową metodę uczenia funkcja przynależności musi być 

różniczkowalna. Jako funkcję przynależności poprzednika Akn wybrano funkcję 

gaussowską. Podobnie wybrano jako funkcję gaussowską funkcję przynależności 

następnika Bk. Wybranie funkcji gaussowskiej wydaje się naturalne. Brak przyczyn dla 

których uzasadniony był by wybór innych postaci funkcji przynależności poprzednika i 

następnika, czy to w postaci funkcji trójkątnej czy funkcji trapezowej.

Ponieważ zbiory Akn i Bk wybrano w postaci funkcji gaussowskiej G(x,a,b) danej 

wzorem (2-3) stąd funkcje przynależności opisują dwa parametry :

a - punkt centralny 

b - szerokość krzywej gaussowskiej
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W dalszych rozważaniach parametry zbiorów oznaczymy następująco : 

j/' - punkt centralny funkcji przynależności następnika k-tej reguły 

xk - punkt centralny funkcji przynależności poprzednika k-tej reguły dla i-tej

zmiennej

G,k - szerokość krzywej gaussowskiej fiinkcji przynależności poprzednika k-tej 

reguły dla i-tej zmiennej

Zastosowanie takich postaci funkcji będzie pozwalało na uproszczenie procesu 

uczenia modelu. Dzięki faktowi, że nośnik funkcji gaussowskiej pokrywa się z całą osią 

x, znikną potencjalne problemy związane z określeniem modelu w całym przedziale 

zmienności zmiennych wejściowych.

• Blok wnioskowania

Blok wnioskowania realizuje rozmytą implikację obliczając funkcję przynależności 

konkluzji:

B=A °(Ak—»Bk)

Aby móc zastosować gradientową metodę uczenia, konieczne jest wybranie 

implikacji, której postać funkcyjna będzie różniczkowalna. Taki warunek spełnia 

implikacja Larsena opisana w rozdziale drugim. Funkcja przynależności implikacji 

będzie dana wzorem (3-1).

^e*(*,y) = M*)-fiB(y) (3-1)

Jeśli wystąpi więcej zmiennych wejściowych, jak w kilku rozpatrywanych modelach 

konieczna jest agregacja przesłanek. W modelu mamy do czynienia jedynie z ich 

koniunkcją. Jako iloczyn logiczny (spójnik I) wykorzystamy T-normę w postaci 

iloczynu, ponieważ spełnia warunek różniczkowalności. Funkcja przynależności 

zagregowanej przesłanki k-tej reguły dana jest wzorem (3-2)

(3-2)
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Funkcję przynależności konkluzji, po przyjęciu jako T-normy iloczynu, otrzymamy 

w postaci wzoru analitycznego :

lte*(y)= sup <
xlt...,x„eX

n

(3-3)

Jeśli reguł opisujących model jest więcej niż jeden konieczna jest akumulacja 

konkluzji wynikowych z poszczególnych reguł. Możliwe są tutaj dwa podejścia opisane 

w rozdziale drugim - podejście konstruktywne oraz destruktywne. W podejściu 

konstruktywnym sumowane są wpływu wielu reguł, natomiast w podejściu 

destruktywnym eliminowane są wpływy nieakceptowalne przez inne reguły1. Podejście 

destruktywne tworzy obszary w których model jest nieokreślony. Tworzony model ma 

prognozować przyszłe wartości zmienności implikowanej na podstawie jeszcze nie 

znanych wielkości wejściowych, dlatego korzystniejszy będzie model konstruktywny, 

który w miejscach nieokreślonych dokładnie przez poprzednie zachowanie systemu 

oblicza wyjście modelu jako przybliżoną superpozycję z innych reguł.

Stąd funkcja przynależności konkluzji dana będzie wzorem

My)=UMy) 04)

• Blok wyostrzania

Zadaniem bloku wyostrzania jest przekształcenie zbioru rozmytego w wartość 

liczbową najlepiej charakteryzującą ten zbiór. W naszym przypadku zastosujemy 

metodę wysokości2. Dzięki zastosowania tej metody znacznie zostaną uproszczone 

obliczenia. Wartość wyjściową obliczymy według wzoru (2-31), wykorzystując centra 

funkcji przynależności konkluzji poszczególnych reguł.

1 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)

2 Driankow, D., Hellendoorn, H., Reinfrank, M. (1996) str. 156.
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Przy tak określonych parametrach modelu rozmytego wartość wyjściowa z modelu 

jest dana wzorem analitycznym1 :

N

y = -------- (3-5)

fc+l

gdzie :

Z.k - nazywane poziomem zapłonu reguły k-tej dane są wzorem

n
=nexp

/=!

2

k< °/ )
(3-6)

Dla tak określonego modelu konieczne jest określenie ilości reguł (parametr N) oraz 

parametrów funkcji przynależności poprzedników i następników (parametry ,xk, Ojk). 

Dokonywane to będzie poprzez identyfikację struktury oraz identyfikację parametrów.

1 RutkowskaD. (1997) str. 71.
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3.4. Identyfikacja struktury

Kolejnym etapem modelowania matematycznego jest identyfikacja struktury, 

poprzez którą w przypadku modeli rozmytych rozumiemy określenie ilości reguł oraz 

zgrubnych wartości parametrów modelu rozmytego. Do tego celu można wykorzystać 

zaproponowaną przez R. Yagera i D. Fileva metodę górską grupowania danych1. Polega 

ona na znajdowaniu ośrodków zgrupowania danych. Podobną metodę nazywaną metodą 

gęstości danych proponuje Jantzen2. Metoda ta pozwala na wstępne deklarowanie 

struktury w miarę posiadanej wiedzy na temat rozmytego modelu opisującego 

zmienność.

Metoda górska została wybrana ze względu na kilka faktów odróżniających ją od 

innych metod identyfikacji struktury :

• Nie jest konieczne zadawanie startowych punktów skupień, jak jest to konieczne 

w metodach klastryfikacji

• W przeciwieństwie do metod wykorzystujących algorytmy genetyczne nie 

wymaga dużych nakładów obliczeniowych

• Metoda górska automatycznie dobiera w zależności od przyjętej dokładności 

odpowiednią liczbę reguł modelu

• Jest stosunkowo prosta intuicyjnie

Algorytm Metody Górskiej Grupowania Danych został przedstawiony i omówiony 

w rozdziale drugim. W stosunku do wersji oryginalnej algorytmu przedstawionej w 

pracy Yager i Fileva3 zastosowano modyfikacje polegające na normalizacji danych. Ze 

względu na zastosowanie normalizacji konieczna stała się modyfikacja sposobu liczenia 

szerokości zbiorów na podstawie parametru destrukcyjnego.

1 Yager, R.R., Filev, D. P. (1994)

2 Jantzen, J. (1998)

3 Yager, R.R., Filev, D. P. (1994)
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Dane wejściowe (uczące) są normalizowane do zakresu [0,1] według wzorów 

podanych przez Piegata1 :

X,w = X'~X/min (3-7)
y _ y

/max /min

gdzie :

XiN - znormalizowana i-ta zmienna

X/ - bieżąca i-ta zmienna

X/max - maksymalna wartość i-tej zmiennej

X/min - minimalna wartość i-tej zmiennej

Dane uczące znajdują się wewnątrz hipersześcianu w RN o jednostkowym boku2. 

Wewnątrz tego hipersześcianu następują podział przestrzeni oraz obliczenia. Po 

znalezieniu węzłów skupień ich współrzędne muszą być przeliczone na dane 

rzeczywiste. Następuje proces denormalizacji. Wykorzystywane są wzory podane przez 

Piegata3

y =yW(ymax-ymin) + ymin (3-8)

gdzie

- znormalizowana wartość zmiennej wyjściowej 

y - zdenormalizowana wartość wyjściowa 

ymax - maksymalna wartość zmiennej wyjściowej 

ymin - minimalna wartość zmiennej wyjściowej

Otrzymana ilość punktów skupień odpowiada ilości reguł, natomiast współrzędne 

punktów skupień odpowiadają zgrubnym wartościom parametrów centrów zbiorów 

poprzedników i następników. Szerokość zbiorów w postaci funkcji gaussowskich 

obliczamy według wzoru podanego przez Yagera i Fileva4 :

1 Piegat, A. (1999) str. 252.

2 Tadeusiewicz, R. (1993)

3 Piegat, A. (1999) str. 253.

4 Yager, R.R., Filev, D. P. (1994)
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(3-9)

gdzie :

3 - oznacza parametr destrukcyjny występujący w metodzie górskiej 

ctW/ - szerokość zbioru w przestrzeni jednostkowej dla i-tej zmiennej

Przy czym konieczne jest przeliczenie szerokości zbioru rozmytego z przestrzeni 

jednostkowej do wymiaru rzeczywistego poprzez wzór:

o, -/„»,) (3-10)

Na rysunku 3-2 został przedstawiony algorytm blokowy tej metody po 

uwzględnieniu przedstawionych modyfikacji. W pierwszym kroku następuje 

normalizacja danych wejściowych według wzoru (3-7). Następnie dokonywany jest 

podział przestrzeni danych. W pracy przyjęto dla uproszczenia iż we wszystkich 

kierunkach następuje jednakowy podział. Kolejny krok to utworzenie funkcji górskiej. 

Następnie następuje poszukiwanie maksimum funkcji górskiej metodą przeglądu 

wszystkich węzłów. Węzeł w którym występuje maksimum jest oznaczany oraz 

następuje korygowanie funkcji górskiej. Dla tak skorygowanej funkcji znowu 

poszukujemy maksimum. Procedura powtarza się dopóki wartość funkcji górskiej jest 

większa od pewnej zadanej wartości. Gdy wartość ta jest mniejsza następuje 

denormalizacja danych określających miejsca skupień.

Powyżczy algorytm został zaimplementowany w programe FMNT.
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Rysunek 3-2 : Schemat blokowy alorytmu metody górskiej. 

Źródło: Opracowanie własne.
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3.5. Identyfikacja parametrów

Identyfikację parametryczną przeprowadzano metodą gradientową. Wybrano 

najprostszą metodę identyfikacji ze względu na posiadaną bazę sprzętową. Wybór takiej 

metody miał wpływ na dobór parametrów modelu takich jak

•wybór metody implikacji

•wybór rodzaju T-normy iloczynu logicznego

•wybór rodzaju T-normy w złożeniowej regule wnioskowania

•wybór metody rozmywania

•wybór metody wyostrzania

Wszystkie powyższe parametry, a raczej realizujące je funkcje musiały być ciągłe i 

różniczkowalne, aby można było wykorzystać metodę gradientową.

Mając model rozmyty, dany wzorami (3-5) i (3-6) szukamy parametrów modelu to 

jest wartości :yk,Xjk,<5k minimalizujących wskaźnik miary błędu

Przy modelu jak wyżej daje to :

•parametry” będący centrum zbioru Bm następnika m-tej regtiły dany jest wzorem1

ym{t + 1) = y”(f)-r|[y -tf]-
fi exP
/=1

y ,, „m A 2
xy- - x,

_.03

N _n
sriexp
k=l i=l

rm A 
J

2
xz

m
V Q/ )

(3-11)

•parametr X/m będący centrum zbioru A™ poprzednika dla m-tej reguły dla 

zmiennej X; dany jest wzorem2 :
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(3-12)

•parametr o/77 będący szerokością gaussowskiego zbioru Ą777 poprzednika dla m- 

tej reguły, i dla zmiennej X/ dany jest wzorem3

yZ”

2-(x„
(3-13)

Algorytm identyfikacji został przedstawiony w postaci blokowej na rysunku 3-5. Po 

określeniu parametrów początkowych modelu, dla zadanych danych wejściowych 

(zmienności w oknie 21 sesji, 63 sesji lub bieżącej zmienności implikowanej - w 

zależności od przyjętego modelu) jest obliczane wyjście zmienność implikowana na 

kolejnej sesji modelu według wzoru (3-5). Wartość ta jest porównywana z rzeczywistą 

wartością zmienności implikowanej jak wystąpiła na kolejnej sesji. Obliczany jest błąd. 

Porównanie następuje dla wszystkich posiadanych danych. Za jego pomocą 

aktualizowane są parametry modelu rozmytego według wzorów (3-11) do (3-13). Jeśli 

przyjęta miara błędu jest mniejsza od zadanej wartości procedura jest zakańczana.

Algorytm powyższy jest silnie wrażliwy na warunki początkowe4. Aby zapobiec 

utknięciu w minimum lokalnym koniecznym było zastosowanie metody estymacji 

struktury początkowej przy pomocy metody górskiej.

1 RutkowskaD. (1997) str. 74.

2 RutkowskaD. (1997) str. 79.

3 RutkowskaD. (1997) str. 80.

4 Yager, R.R., Filev, D. P. (1995)
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Rysunek 3-3 : Algorytm metody gradientowej uczenia modelu rozmytego 

Źródło : Na podstawie pracy Rutkowskiej i innych1

1 Rutkowska, D.,Piliński, M., Rutkowski, L. (1997)
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3.6. Weryfikacja modelu

Ostatnim etapem modelowania jest jego weryfikacja. W literaturze 

ekonometrycznej1 wysuwane są dwa postulaty dotyczące predykcji:

• Wynikiem predykcji powinna być nie tylko prognoza ale również miernik rzędu 

jej dokładności

• Predykcja powinna być prowadzona efektywnie, to znaczy tak aby wybrany 

miernik rzędu dokładności prognozy był na korzystnym poziomie

Z powyższych postulatów wynika potrzeba stosowania mierników dokładności 

prognozy. W literaturze spotykane są dwa rodzaje mierników:

• Mierniki ‘ex ante’ - podające spodziewane odchylenie prognozy od rzeczywistej 

realizacji prognozowanej wielkości

• Mierniki ‘ex post’ - podające średni błąd prognozy

W niniejszej pracy do weryfikacji stworzonego rozmytego modelu zmienności 

zastosujemy drugi rodzaj mierników, których wiele różnych rodzajów można znaleźć w 

pracach Pawłowskiego, Lapedesa i Fabera oraz Zeliasia2. Zastosowano dwa mierniki:

♦ wariancję predykcji3 daną wzorem :

V2 =E(YT-yTP}2 (3-14)

gdzie:

E() - wartość oczekiwana

Yt - wyjście z rzeczywistego modelu

Ytp- prognoza

1 Pawłowski, Z. (1981) str. 283.

2 Pawłowski, Z. (1981), Lapedes, A.S., Farber, R. (1987), Zeliaś, A. (1984), Masters, T. 

(1996)

3 Pawłowski, Z. (1981) str. 284.
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Ponieważ wartość oczekiwna nie jest dana wykorzystujemy estymator wartości 

oczekiwanej w postaci wartości średniej.

Wartość miernika, który oznaczymy jako WSP obliczymy ze wzoru

WSP =
X(Yr-yrpi

(3-15)
N

Miernik ten należy do mierników bezwzględnych to znaczy jego wartość zależy od 

wartości prognozowanego szeregu. W naszym przypadku, gdy obliczenia będą 

prowadzone na tych samych danych jego przyjęcie będzie wystarcające.

♦ NDEI - bezwymiarowy indeks błędu (ang. Non-Dimensional Error Index) 

zaproponowany przez A.S. Lapedesa i R. Farbera1

Jeśli oznaczymy

RMSE - pierwiastek kwadratowy z średniego kwadratu błędu (ang. Root Mean Square 

Error)

RMSE =
-yrp)’

(3-16)
w

Gt - standardowe odchylenie prognozowanego szeregu

Yt - wartość średnia szeregu czasowego 

to wartość miernika obliczymy jako :

(3-17)

NDEI =
RMSE (3-18)

gt

1 Lapedes, A.S., Farber, R. (1987)
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Miernik ten należy do mierników bezwzględnych. Jego wartość nie zależy od 

wartości prognozowanych szeregów czasowych. Jest często używany w pracach 

związanych z prognozowaniem przy pomocy sieci neuronowych oraz systemów 

rozmytych. Jeśli wartość miernika jest poniżej jeden oznacza to, że model prognozuje 

przyszłe wartości modelowanego systemu. Wariancja błędów predykcji jest wtedy 

mniejsza od wariancji samego prognozowanego szeregu. Oczywiście im mniejszy jest 

ten współczynnik tym predykcja jest lepsza.



3.Modele rozmyte zmienności... 3-23

3.7. Implementacja komputerowa

Dla celów symulacji komputerowej rozmyty model zmienności został 

zaimplementowany w postaci zestawu programów komputerowych. Programy zostały 

napisane w języku C według standardu opisanego w pracy Kernighana i Ritchiego1. 

Poniżej podaj emy opis poszczególnych programów :

Program FMNT

Opis

Program służący określania struktury modelu rozmytego oraz przybliżonych 

wartości parametrów modelu przy pomocy metody górskiej. Został w nim 

zaimplementowany algorytm grupowania danych metodą górską grupowania danych. 

Schemat przepływu danych został przedstawiony na rysunku 3-4.

>
>

Dane

uczące

FMNT

"7

Zbiór z 

przybliżonym

modelem

Zbiór z parametrami

Rysunek 3-4 : Schemat działania programu FMNT 

Źródło: Opracowanie własne.

Wejście

Jako dane wejściowe podawane są

• Plik z parametrami metody górskiej

• Plik z danymi uczącymi

1 Kernighan, B.W., Ritchie, S. (1988)
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Wyjście

Jako wyjście otrzymujemy plik zawierający przybliżony model lingwistyczny 

zapisany w zbiorze z rozszerzeniem^wzw.

Kod źródłowy został przedstawiony w Załączniku A.

Program LFM

Opis

Program służący do identyfikacji parametrów modelu lingwistycznego na 

podstawie danych. Został w nim zaimplementowany algorytm identyfikacji modelu 

rozmytego metodą gradientową. Schemat przepływu danych przedstawiono na rysunku

>
>

Dane

uczące

LFM Zbiór z modelem nauczonym

Zbiór z 

parametrami

Zbiór z modelem 

przybliżonym

3-5.

Rysunek 3-5 : Schemat działania programu LFM 

Źródło: Opracowanie własne.

Wejście

Jako dane wejściowe podawane są

• Plik z przybliżonym modelem lingwistycznym otrzymanym przy pomocy 

programu FMNT

• Plik z parametrami identyfikacji

• Plik z danymi uczącymi

Wyjście

Jako wyjście otrzymujemy plik zawierający dostrojony model lingwistyczny 

zapisany w zbiorze z rozszerzeniem fm.

Kod źródłowy został przedstawiony w Załączniku B.
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Program FM

Opis

Program, którego przepływ danych pokazano na rysunku 3-6 implementuje 

lingwistyczny model rozmyty z implikacją Larsena oraz gaussowskimi funkcjami 

przynależności poprzedników i następników.

> FM

1

Model lingwistyczny

Rysunek 3-6 : Schemat działania programu FM

Źródło: Opracowanie własne.

Wejście

Jako dane wejściowe podawane są

• Model lingwistyczny zapisany w zbiorze

• Plik z wartościami zmiennych wejściowych

Wyjście

Jako wyjście otrzymujemy nierozmyte liczby powstałe jako wynik wyostrzania 

zbioru rozmytego będącego konkluzją z wnioskowania w modelu lingwistycznym.

Dane wyjściowe mogą być zapisywane do zbioru zawierającego przebieg 

wartości rzeczywistych oraz wartości prognozowanych, dzięki temu możliwa jest 

późniejsza analiza modelu.

Do prognozowania mogą być wykorzystane zbiory z modelem dokładnym jak 

również z modelem przybliżonym.

Kod źródłowy został przedstawiony w Załączniku C.
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Program PFM

Opis

Program służący do prognozowania modelem rozmytym. Wykorzystując uzyskany 

wcześniej model rozmyty zapisany w zbiorze program najpierw dostraja model przy 

pomocy metody gradientowej. Następnie zostaje wyliczona prognoza na podstawie 

nowych danych. Po uzyskaniu rzeczywistej wartości zmiennej prognozowanej dane te 

zostają wykorzystane do ponownego dostrojenia modelu metodą gradientową. Przepływ 

danych przedstawiono na rysunku 3-7.

>
Dane

uczące

PFM Zbiór z modelem nauczonym

Zbiór z 

parametrami

Zbiór z modelem 

przybliżonym

Rysunek 3-7 : Schemat działania programu PFM 

Źródło: Opracowanie własne.

Wejście

Jako dane wejściowe podawane są

• Plik z przybliżonym modelem lingwistycznym otrzymanym przy pomocy 

metody górskiej

• Plik z parametrami identyfikacji

• Plik z danymi uczącymi

• Bieżące dane wejściowe oraz rzeczywista wartość zmiennej prognozowanej

Wyjście

Jako wyjście otrzymujemy plik pred.wyn zawierający przebieg prognozy oraz 

dokładny model lingwistyczny przy pomocy którego uzyskano prognozę.
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Dodatkowo wykonano programy pomocnicze służące do przygotowania danych 

oraz obliczenia jakości predykcji.

Kod źródłowy został przedstawiony w Załączniku D.

Program fVOL

Opis

Program, którego schemat przepływu danych przedstawiono na rysunku 3-8, służy 

do obliczania wartości implikowanej zmienności. Zaimplementowano w nim metodą 

Newtona-Raphsona przedstawioną w rozdziale pierwszym.

Parametry 

wzoru Blacka 

Scholesa

>
>

IVOL Zmienność implikowana

Rysunek 3-8 : Schemat działania programu IVOL 

Źródło: Opracowanie własne.

Wejście

Jako dane wejściowe podawane są

• Plik z parametrami wzoru Black’a-Scholesa :

• Cena instrumentu bazowego

• Cena wykonania

• Czas do wykonania

• Stopa zwrotu instrumentu o zerowym ryzyku

• dodatkowe parametry:

• Aktualna cena instrumentu pochodnego

• Początkowa wartość zmienności

• Dokładność obliczenia zmienności implikowanej

Wyjście

Jako wyjście otrzymujemy plik zawierający obliczone wartości zmienności 

implikowanej dla podanych parametrów

Kod źródłowy został przedstawiony w Załączniku E.
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Program WSP

Opis

Schemat przepływu danych programu służącego do obliczania jakości predykcji 

pokazano na rysunku 3-9. Zostały w nim zaimplementowane algorytmy obliczające dwa 

mierniki jakości predykcji:

• Miernik NDEI

• Miernik WSP - wartość bezwzględna błędu

Zbiór

pred.wyn
>
>

►WSP Zbiór jak

Rysunek 3-9 : Schemat działania programu WSP 

Źródło: Opracowanie własne.

Wejście

Jako dane wejściowe podawane jest plik pred.wyn zawierający wartości zmienności 

prognozowanej i odpowiadające im rzeczywiste wartości zmienności implikowanej.

Wyjście

Jako wyjście otrzymujemy plik jak zawierający obliczone wartości indeksów NDEI 

oraz błędu bezwzględnego.

Kod źródłowy został przedstawiony w Załączniku F.
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4. Prognozowanie zmienności na przykładzie instrumentu 

emitowanego przez BRE S.A.

4.1. Wstęp

Zaproponowane w rozdziale trzecim metody identyfikacji modelu rozmytego 

zostały zaimplementowane w postaci zestawu programów. Przy ich pomocy 

przeprowadzono badania wykorzystując dostępne dane dotyczące notowań warrantu 

CENIFM0085 na indeks NIF wyemitowanego przez BRE S.A. oraz przebiegu wartości 

indeksu NIF notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Badania 

przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie na podstawie wszystkich 

dostępnych danych dotyczących notowań instrumentu pochodnego i instrumentu 

bazowego, zidentyfikowano model rozmyty najlepiej opisujący rzeczywisty przebieg 

prognozy na kolejną sesję zmienności implikowanej. Nie był to wszakże jeszcze model 

prognozujący. Dla tak obliczonego modelu przeprowadzono badania wpływu 

parametrów metody górskiej oraz gradientowej metody uczenia na jakość modelu. 

Jakość modelu oceniano poprzez mierniki jakości opisane w rozdziale trzecim. 

Dokonano również wyboru zmiennych opisujących. W drugim etapie zbudowano 

prognozujący model rozmyty, będący celem niniejszej pracy. Model na podstawie 

dostępnych w danym momencie danych, przeszłych notowań instrumentu bazowego i 

instrumentu pochodnego, prognozował zmienność implikowaną na kolejnej sesji 

giełdowej dla badanego warrantu. Wykorzystano przeprowadzone w pierwszym etapie 

badania dotyczące doboru parametrów wykorzystywanych metod oraz wyboru 

zmiennych wejściowych. Jakość tak otrzymanej predykcji porównano z prognozami 

otrzymywanymi przy pomocy innych metod. Przeprowadzenie badań w dwóch etapach 

okazało się konieczne celem uzyskania poprawnych wartości parametrów metody 

górskiej grupowania danych oraz metody gradientowej identyfikacji modelu rozmytego. 

W pierwszym etapie dokonano także dzięki wykorzystaniu posiadanych danych, oceny 

rozważanych w rozdziale trzecim modeli.
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4.2. Schemat obliczeń

W pierwszym etapie wykorzystywano wszystkie dostępne dane historyczne 

dotyczące notowań indeksu NIF oraz warrantu CENIFM0085. Przygotowano zbiory 

zawierające zmienność historyczną obliczoną dla danej sesji oraz odpowiadająca mu 

zmienność implikowaną jaka wystąpiła na następnej sesji giełdowej. Były one 

podawane na wejście programu implementującego metodę górską grupowania danych 

(jest to program FMNT). Zgodnie z parametrami określającymi współczynnik 

konstrukcyjny, współczynnik destrukcyjny, maksymalną ilość iteracji, dopuszczalny 

błąd, program generuje przybliżoną postać modelu rozmytego opisującego badane 

zjawisko. Jest on zapisywany w zbiorze z rozszerzeniem ftnm. Zbiór z przybliżonym 

modelem rozmytym jest wykorzystywany przez program LFM. Program ten jest 

implementacją algorytmu identyfikacji modelu rozmytego za pomocą metody 

gradientowej. Używając danych wejściowych (uczących), takich samych jak w 

poprzednim etapie, przybliżony model rozmyty jest dostrajany, zgodnie z zadanymi 

parametrami zapisanymi w pliku. Na wyjściu jest generowany zbiór z rozszerzeniem 

fm. Jest to zapis dostrojonego modelu rozmytego, który służy jako wejście do programu 

FM. Dodatkowo jest generowany zbiór z przebiegiem wartości miary błędu uczenia. 

Program FM jest implementacją lingwistycznego modelu rozmytego. Powyższy 

schemat przedstawiono na rysunku 4-1.

W etapie drugim obejmującym badania modelu prognozującego powyższy schemat 

został uzupełniony o ponowne dostrajanie modelu rozmytego po otrzymaniu nowych 

bieżących danych. W tym etapie model tworzono na podstawie danych dostępnych do 

sesji dla której prowadzona jest predykcja. Po otrzymaniu bieżących danych, do 

dostrajania ponownie jest wykorzystywana metoda gradientowa uczenia. Zostało to 

przedstawione na rysunku 4-2. Początkowe etapy obliczeń są podobne. Różnice 

pojawiają się po otrzymaniu pierwszego modelu rozmytego (blok ‘Implementacja 

modelu rozmytego’). W pierwszym etapie obliczenia w tym momencie kończyły się, 

natomiast w etapie drugim wielokrotnie powtarzany uczenie gradientowe (blok 

‘Implementacja gradientowej metody uczenia’). Obliczenia te są powtarzane dla
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każdych nowych danych otrzymanych po kolejnej sesji. Dzięki temu jest otrzymywany 

nowy zbiór z modelem dostrojonym (blok ‘Zbiór z modelem dostrojonym’).

Parametry
metody
górskiej

Parametry
gradientowej

metody
uczenia

Obliczone
wyjście
modelu

Rysunek 4-1 : Schemat obliczeń w pierwszym etapie badań

Źródło : Opracowanie własne.

Obliczenia przeprowadzono na następującej bazie sprzętowo-programowej :

Sprzęt: Wszystkie symulacje przeprowadzono na komputerze klasy PC pracującym 

pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX.

Oprogramowanie : W trakcie badań wykorzystywano oprogramowanie dostępne w 

systemie operacyjnym LINUX:

•GNUPLOT dla Linux ver 3.5 rei 9 - program do tworzenia wykresów 

dystrybucji Red Hat Software (Manhattan)
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Parametry
metody
górskiej

Parametry
gradientowej

metody

Obliczone
wyjście
modelu

Rzeczywista wartość 
wyjście modelu

Parametry
gradientowej

metody

Rysunek 4-2 : Schemat obliczeń w trakcie prognozowania (drugi etap)

Źródło: Opracowanie własne.

• gcc - kompilator języka C - ver 2.7.2.3 rei 11, dystrybucji Red Hat Software 

(Manhattan)

• gdb - debugger języka C - ver 4.16 rei 5, dystrybucji Red Hat Software (Colgate)

• xwpe - (X Windows Programing Enviroment) ver 1.4.2 rei 10, dystrybucji

Red Hat Software (Vanderbilt)
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4.3. Dane wejściowe

4.3.1. Instrument bazowy

Instrumentem bazowym dla którego liczono zmienność historyczną był indeks NIF. 

Indeks NIF, według informacji podanych na stronie WWW Warszawskiej Giełdy 

Papierów Wartościowych S.A.1 jest to „indeks cenowy funduszy inwestycyjnych, 

odpowiadający wartości rynkowej akcji otrzymanych z wymiany jednego 

Powszechnego Świadectwa Udziałowego NFF’.

Wartość indeksu może być obliczana z wzoru uproszczonego2 :

NIF(t) = £P(i,t)

gdzie:

NIF(t) - wartość indeksu na sesji „t”

P(i,t) - kurs akcji funduszu inwestycyjnego „i” na sesji „t”

Indeks jest obliczany od dnia 12 czerwca 1997 roku, to znaczy dnia pierwszego 

notowania akcji NFI na giełdzie. W tym dniu uznawanym za datę bazową, jego wartość 

nazywana bazową wynosiła 160,0 punktów. Wartość indeksu jest obliczana na 

podstawie kursu jednolitego oraz podczas notowań ciągłych co pięć minut. Na rysunku 

4-3 przedstawiono przebieg wartości indeksu NIF od momentu powstania do dnia 30 

lipca 1998 roku.

1 Źródło :http://www.gpw. com.pl. /gpw/nif .htm
2 Definicyjny wzór jest bardziej skomplikowany a uwzględnia operacje na akcjach NFI.

http://www.gpw
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Rysunek 4-3 : Wykres wartości indeksu NIF od powstania do 30.07.1999

Źródło : Dom Maklerski BOŚ S.A. (www. dmbos . com.pl)

4.3.2. Zmienność historyczna

Dla instrumentu bazowego w postaci indeksu NIF obliczono zmienność historyczną 

według wzorów (1-37) i (1-42). Na podstawie rozważań przeprowadzonych w 

rozdziale trzecim, dla okresu miesięcznego wybrano okno 21 sesyjne. W tabeli 4-1 

przedstawiono schemat obliczanie zmienności w oknie 21-sesyjnym. Schemat ten został 

zaimplementowany w arkuszu kalkulacyjnym, w którym to wykonano obliczenia 

zmienności historycznej w okresie od 7 grudnia 1998 do 1 czerwca 1999 roku. Przebieg 

zmienności historycznej dla okna 21 sesji przedstawiono na rysunku 4-4.
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Tabela 4-1 : Obliczanie zmienności historycznej dla okna 21 sesji

DATA Si s,
ui = Infs-1-)

°i-l

1 n
k = -Yu.

"Ź 1
u,-k (u,-k)2 a=^rż(ui-k s = Va [250 

SV 21

26.03.99 79,10
29.03.99 76,50 -0.03342
30.03.99 77.80 0.016851
31.03.99 77.80 0

1.04.99 76,60 -0,01554
6.04.99 77.00 0.005208
7.04.99 75.90 -0.01439
8.04.99 73,80 -0.02806
9.04.99 72.10 -0.0233

12.04.99 71,20 -0,01256
13.04.99 69.80 -0.01986
14.04.99 69.30 -0.00719
15.04.99 75.20 0,081706
16.04.99 75.60 0.005305
19.04.99 74.30 -0.01735
20.04.99 73,40 -0,01219
21.04.99 74,30 0.012187
22.04.99 76.60 0.030486
23.04.99 77.40 0.01039
26.04.99 76.60 -0.01039
27.04.99 76.50 -0.00131
28.04.99 74,70 -0.02381 -0,00273 -0,02109 0,00044459
29.04.99 73,70 -0,01348 -0,00178 -0,0117 0,00013693
30.04.99 72.70 -0.01366 -0.00323 -0.01043 0.00010884

4.05.99 72,20 -0,0069 -0,00356 -0,00334 1.1183E-05
5.05.99 71.90 -0.00416 -0.00302 -0.00115 1.3191E-06
6.05.99 71.50 -0.00558 -0.00353 -0.00205 4.2019E-06
7.05.99 70,70 -0,01125 -0.00338 -0,00787 6.1973E-05

10.05.99 72.20 0,020994 -0.00104 0,022038 0,00048568
11.05.99 72.30 0.001384 0.000132 0.001252 1.5679E-06
12.05.99 76.80 0.060381 0,003605 0.056775 0.00322342
13.05.99 74.40 -0.03175 0.003039 -0,03479 0.00121019
14.05.99 75.20 0.010695 0.003891 0.006805 4.6301E-05
17.05.99 71,00 -0,05747 -0.00274 -0.05473 0.00299588
18.05.99 70,80 -0.00282 -0,00312 0,000303 9.169E-08
19.05.99 71.30 0.007037 -0.00196 0,009 8.0999E-05
20.05.99 72.00 0.00977 -0.00092 0.010687 0,00011421
21.05.99 72.50 0.00692 -0.00117 0.008088 6.542E-05
24.05.99 74.70 0.029894 -0.0012 0.03109 0.00096656
25.05.99 73,60 -0,01484 -0,0024 -0,01244 0,0001547
26.05.99 73,60 0 -0,0019 0,001902 3.6194E-06
27.05.99 73.70 0.001358 -0.00178 0.003133 9.8181E-06 0.000506 0.022503 0.06496
28.05.99 72.00 -0.02334 -0,00175 -0.02158 0.00046585 0.000507 0.022526 0.065028
31.05.99 72.10 0.001388 -0.00105 0.002433 5.92E-06 0.000501 0,022381 0.064607

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4-1 pokazuje obliczenie zmienności historycznej dla trzech dni. Dla ich 

obliczenia potrzebne były dane dotyczące instrumentu bazowego na 42 sesje wstecz.
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Rysunek 4-4: Zmienność dla okna 21 sesji

Źródło: Opracowanie własne.

Podobne obliczenia przeprowadzono dla okresu kwartalnego. W tym przypadku na 

podstawie rozważań z rozdziału trzeciego okno czasowe miało wielkość 63 sesji. Na 

rysunku 4-5 przedstawiono przebieg zmienności historycznej w oknie 63 sesji 

otrzymaną przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.

Rysunek 4-5 : Zmienność historyczna dla okna 63 sesji.

Źródło: Opracowanie własne
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4.3.3. Zmienność implikowana

W modelu wykorzystywana jest zmienność implikowana Jest ona obliczana metodą 

Newtona-Raphsona, w sposób pokazany w rozdziale pierwszym przy pomocy programu 

IVOL. Obliczenia przeprowadzono dla instrumentu pochodnego, którym był warrant na 

indeks NIF emitowany przez Bank Rozwoju Eksportu S.A.. Warranty na indeks NIF 

emitowane przez Bank Rozwoju Eksportu S.A. (BRE SA) stanowią odpowiednik 

europejskiej opcji kupna. Właścicielowi warrantu przysługuje prawo do otrzymania od 

emitenta kwoty rozliczenia naliczonej w złotych według wzoru1 :

c(T) = max{0, S(T)-m} 

gdzie:

c(T) - kwota rozliczenia

S(T) - ostateczna cena rozliczenia

m- cena wykonania

Przez „ostateczną kwotę rozliczenia” emitent rozumie „pomnożoną przez 1 złoty 

wysokość indeksu NIF ustalona podczas notowań w systemie kursu jednolitego w dniu 

wygaśnięcia warrantu” 2 3.

Przez „cenę wykonania” rozumie się „Ustalona przez BRE S.A. dla każdej serii 

warrantów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem publicznej sprzedaży warrantów, 

wysokość indeksu NIF pomnożona przez 1 złoty, w odniesieniu do której określana 

będzie wysokość kwoty rozliczenia” .

Termin wykonania jest ustalany na pierwszą środę miesiąca występującego jako 

drugi po miesiącu emisji.

Instrumentem bazowym jest indeks NIF. Ponieważ spółki wchodzące w skład tego 

indeksu nie wypłacają dywidendy, możliwe jest używanie do wyceny warrantów 

klasycznego wzoru Blacka-Scholesa.

1 Za publikacją „Warunki emisji i obrotu...”

2 Za publikacją „Warunki emisji i obrotu...”

3 Za publikacją „Warunki emisji i obrotu...”
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Do oznaczania warrantów jest stosowana następująca nazwa skrócona :

CENIFAćcćć'

Gdzie :

C - warrant kupna 

E - warrant typu europejskiej opcji 

NIF - instrument bazowy 

k - kod określający miesiąc wykonania 

cccc - cena wykonania

Wykorzystany w niniejszej pracy warrant CENIFM0085 stanowi więc odpowiednik 

opcji kupna (C ) typu europejskiego (E) na instrument bazowy indeks NIF o miesiącu 

wykupu czerwiec (M kod miesiąca czerwca) i cenie wykonania 85 PLN ( symbol 0085).

Obliczenia przeprowadzono dla następujących danych :

• Jako bieżącą cenę instrumentu pochodnego przyjęto cenę jaka występowała w 

momencie zamykania sesji (jest to cena zamknięcia). Jeśli w danym dniu nie 

przeprowadzono żadnych transakcji (nie ma ceny zamknięcia) do obliczeń brano 

cenę zamknięcia z poprzedniej sesji na której odbyły się transakcje. Na rysunku 

4-6 przedstawiono przebieg wartości ceny zamknięcia dla warrantu 

CENIFM0085 w okresie jego notowania.

• Cenę wykonania przyjęto z warunków emisji jako 85.0

• Czas do wykonania liczono jako ułamek liczby dni do wykonania przez liczbę 

dni w roku. Dzień wykonania z warunków emisji określono na dzień 2 czerwca 

1999 roku. Przyjęto istnienie 365 dni w roku.

• Stopę zwrotu instrumentu o zerowym ryzyku przyjęto jako średnią rentowność 

bonów skarbowych na rynku pierwotnym. W modelu za wzorem Black’a- 

Scholes’a założono stałość tego parametru. Dla celów obliczeń przyjęto 

zeroryzykową stopę zwrotu na poziomie jako występował w pierwszym 

tygodniu notowania warrantu. Za danymi podanymi przez Rzeczypospolitą1 

było to 12,14 % (w mierze bezwzględnej R = 0,1214). Wzór Black’a-Scholes’a

1 Rzeczypospolita z dnia 12 grudnia 1998 r.
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Rysunek 4-6: Cena zamknięcia dla warrantu CENIFM0085

Źródło : Dom Maklerski BOŚ S.A. (www. dmbos. com.pl)

wymaga podania tego parametru jako stopy procentowej o stałej kapitalizacji 

stąd do obliczeń wzięto stopę obliczoną ze wzoru

r = ln(1+R)= 0,1146

• Za Daiglerem1, który stwierdza że do otrzymania dokładności obliczeń we 

wzorze Black’a-Scholes’a rzędu setnej części jednostki (w jego konkretnym 

przypadku centów) konieczne jest określanie parametrów do czwartego miejsca 

po przecinku, przyjęto dokładność obliczania zmienności implikowanej na 

poziomie 0,0001.

• Początkową wartość zmienności przyjęto jako 1,00

Rysunek 4-7 przedstawia wykres obliczonej zmienności implikowanej dla warrantu 

CENIFM0085 w okresie jego notowania.

1 Daigler, R.T. (1994)



4. Prognozowanie zmienności ... 4-12

Rysunek 4-7: Zmienność implikowana dla warrantu CENIFM0085

Źródło: Opracowanie własne.

4.4. Wybór zmiennych wejściowych

Dla wyboru zmiennych opisujących dla modeli przedstawionych w rozdziale 

trzecim, dokonano szeregu symulacji celem określenia, które zmienne najlepiej opisują 

zjawisko, to znaczy dla których modeli ich jakość, określana poprzez mierniki jakości 

predykcji, jest najlepsza. Wyniki porównania przedstawiono w tabeli 4-2.

Tabela 4-2 : Porównanie różnych modeli

NDEI WSP
X21 0,650873 0,038525

X21Y 0,422113 0,016203
X63 0,956478 0,083195

X63Y 0,528825 0,025431
X21X63 0,623725 0,035378

X21X63Y 0,381445 0,013232
Źródło: Opracowanie własne.
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Wnioski:

• W każdym przypadku dodanie do opisu modelu bieżącego stanu zmienności 

implikowanej znacznie poprawia jakość modelu.

• Model opisywany zmiennością historyczną w oknie 21-sesji jest lepszy od 

modelu opisywanego zmiennością historyczną w oknie 63 sesji, to znaczy, że na 

bieżącą wartość zmienności mają wpływ raczej ostatnie krótkoterminowe 

zmiany na rynku

• Dodanie do opisu modelu X21 zmienności w oknie 63 sesji nieznacznie 

poprawia jakość modelu.

Z powyższych rozważań wynika fakt, iż najlepszy w sensie jakości modelu jest 

model X21X63Y. Dla tego modelu będą przeprowadzane kolejne badania.

4.5. Dobór parametrów

4.5.1. Parametry metody górskiej

Metoda górska wymaga określenia dwóch parametrów :

• a - parametr konstrukcyjny

• P - parametr destrukcyjny

Dodatkowym parametrem ustawianym w trakcie wykorzystania metody górskiej jest 

liczba podziałów przestrzeni danych. Dla uproszczenia założono, że podział następuje 

jednakowo dla wszystkich zmiennych. W celu ustalenia optymalnych wartości tych 

parametrów przeprowadzono szereg badań ich wpływu na jakość modelu.

Przy użyciu tych samych danych uczących obejmujących wszystkie posiadane dane, 

dokonano identyfikacji struktury oraz przybliżonych wartości parametrów 

lingwistycznego modelu rozmytego. Dla tak określonego przybliżonego modelu 

obliczono wyjście z modelu oraz porównano z wyjściem z rzeczywistego obiektu. Na 

tej podstawie obliczono wartości indeksu NDEI. Obliczenia przeprowadzono dla
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wartości parametru a i P zmieniających się o rząd wielkości w zakresie od 0,01 do 100. 

Założono liczbę podziałów równą 10. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 4-3 

oraz na rysunku 4-8.

Tabela 4-3 : NDEI w zależności od ot i P (liczby podziałów równa 10)

a
NDEI 0,01 0,1 1 10 100

p 0,01 1,702749 1,025560 1,025560 1,225484 1,025560
0,1 2,297504 2,081346 1,025560 1,225484 1,025560

1 1,516082 1,516082 0,639924 1,101943 1,025560
10 0,786663 1,063925 0,966438 0,484882 0,599268

100 0,926664 1,025610 1,051346 1,143285 0,710182
Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4-8: Wartość NDEI w zależności od ot i P dla 10 podziałów

Źródło: Opracowanie własne

Te same badania powtórzono dla innej liczby podziałów równej 20. Rezultaty 

przedstawiono w tabeli 4-4 oraz na rysunku 4-9. Otrzymano odmienne ilościowo 

wyniki, jednak jakościowo były podobne. Najlepsze rezultaty w sensie najmniejszej 

wartości NDEI otrzymano dla cc i P równych 10.
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Fakt otrzymania odmiennych ilościowo wyników nasunął podejrzenie, iż jakość 

modelu zależy również od liczby podziałów. Aby rozwiać wątpliwości przeprowadzono 

badania wpływy liczby podziałów na indeks NDEI.

Tabela 4-4 : NDEI w zależności od et i P dla liczby podziałów równej 20

a
NDEI 0,01 0,1 1 10 100

3 0,01 1,704160 1,025560 1,025560 1,105344 1,732623
0,1 2,017171 2,081176 1,059358 1,105344 1,732623

1 1,513635 1,513635 0,648114 1,105344 0,798589
10 1,270560 0,977227 0,961523 0,586543 0,508531

100 1,004727 0,944746 1,063193 1,102211 0,644916
Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4-9: Wartość NDEI w zależności od a i P dla 20 podziałów

Źródło: Opracowanie własne

Badania przeprowadzono wartości a i P równych 10. Dla takich wartości 

parametrów konstrukcyjnego i destrukcyjnego otrzymano najlepsze wyniki. Dodatkowo 

badania powtórzono dla a i P równego 20. Wyniki przedstawiono w tabeli 4-5 oraz na 

rysunku 4-10.
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Tabela 4-5 : NDEI w zależności liczby podziałów dla a=P równego 10 i 20

Liczba Podziałów
NDEI 5 10 15 20 25

a=P 10 0,492011 0,478354 0,471026 0,473982 0,479393
20 0,750311 0,635795 0,603703 0,473451 0,575464

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 4-10: Wartość NDEI w zależności liczby podziałów

Źródło: Opracowanie własne

Dla parametrów a = 10 i P = 10 wpływ liczby podziałów był znikomy jednak 

najniższy dla 15-stu podziałów. Natomiast dla a = 20 i P = 20 występował wpływ 

liczby podziałów na wartość indeksu NDEI.

Wnioski: Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że minimalne wartości indeksu 

NDEI otrzymujemy dla a = 10 oraz P = 10. Takie wartości tych parametrów przyjęto 

też w następnych badaniach. Dla tych wartości parametrów a i P wpływ liczby 

podziałów jest minimalny jednak najniższy dla 15 podziałów. W dalszych badaniach 

dokonywano takiej właśnie liczby podziałów przestrzeni danych w kierunku każdej 

zmiennej.
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4.5.2. Parametry metody gradientowej identyfikacji

Metoda gradientowa identyfikacji modelu rozmytego wymaga określenia parametru 

rj. Parametr ten określa stopień w jakim są modyfikowane parametry modelu na skutek 

niedopasowania bieżących parametrów modelu do danych uczących.

W celu określenia optymalnych wartości parametru, wykonano badania wpływu 

tego parametru na jakość modelu.

Dla jednakowych danych obejmujących wszystkie posiadane dane uczące oraz tego 

samego rozmytego modelu przybliżonego, dokonano identyfikacji modelu przy pomocy 

metody gradientowej. Dla tak zidentyfikowanego modelu rozmytego obliczono wyjście 

modelu w odpowiedzi na zadane wartości zmiennych wejściowych. Wyniki porównano 

z wartościami otrzymanymi z rzeczywistego obiektu., po czym obliczono wartość 

indeksu NDEI. Badania przeprowadzono dla parametru r| zmieniającego się o rząd 

wielkości w zakresie do 10'11 do 1. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 4-6 i na 

rysunku 4-11.

Tabela 4-6 : Wartość NDEI w zależności od parametru t]

n NDEI
0,00000000001 0,611175
0,0000000001 0,588312
0,000000001 0,567071
0,00000001 0,499549
0,0000001 0,458354
0,000001 0,813782
0,00001 0,788403
0,0001 1,020191
0,001 1,167526
0,01 1,790771
0,1 2,002453
1 2,462901

Źródło: Opracowanie własne.

Dodatkowo zbadano wpływ ilości iteracji metody gradientowej na jakość modelu. 

Dla modelu przybliżonego otrzymanego na podstawie wszystkich danych uczących, 

dokonywano prognozowania zmienności implikowanej po dostrojeniu przy pomocy 50 

oraz 100 danych. Wyniki przedstawiono w tabeli 4-7 oraz na rysunku 4-12.
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Tabela 4-7 : NDEI w zależności liczby iteracji

Liczba Iteracji

NDEI 10 100 1000 10000
Danych 50 0,545800 0,523511 0,580764 0,704781
Uczących 100 0,710266 0,657897 0,767268 0,780371

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4-11: Wartość współczynnika NDEI w zależności od parametru r|

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 4-12: Wartość współczynnika NDEI w zależności od liczby iteracji

Źródło: Opracowanie własne
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Wnioski:

Z analizy tabeli (4-6) i rysunku (4-11) wynika, że najlepsze rezultaty otrzymano dla 

wartości rj= 10'7. Taka wartość tego parametru byłą przyjmowana w kolejnych 

badaniach. Ilość iteracji ma również wpływ na jakość modelu. Okazuje się jednak, że 

najlepsze rezultaty otrzymuje się po jedynie 100 iteracjach. Przy wykonaniu większej 

ilości iteracji następuje przeuczenie i model gorzej prognozuje.

4.6. Model rozmyty zmienności implikowanej

W pierwszym etapie badań otrzymano przy wykorzystaniu wszystkich danych z 

całego okresu życia warrantu lingwistyczny model rozmyty, który najlepiej opisuje 

zmienność implikowaną na kolejnej sesji giełdowej na podstawie bieżącej wartości 

zmienności implikowanej oraz zmienności historycznej w oknie 21 sesji oraz 63 sesji. 

Wykorzystano do tego celu najlepsze parametry metody górskiej oraz gradientowej 

metody uczenia. Uzyskany przy pomocy metody górskiej model przybliżony 

przedstawiono w tabeli 4-8. Następnie model dostrojono pomocy programu LFM. 

Otrzymano model o parametrach przedstawionych w tabeli 4-9.

Tabela 4-8 : Parametry modelu przybliżonego.

axi bxi aX2 Bx2 aX3 bx3 av by

R(1) 0,085808 0,013078 0,057263 0,003798 1,037293 0,316301 1,037293 0,22361

R(2) 0,07801 0,013078 0,05613 0,003798 0,94299 0,316301 0,94299 0,22361

R(3) 0,101404 0,013078 0,06066 0,003798 1,037293 0,316301 1,037293 0,22361

R(4) 0,089707 0,013078 0,059527 0,003798 0,848687 0,316301 0,848687 0,22361

R(5) 0,066312 0,013078 0,05613 0,003798 1,131595 0,316301 1,131595 0,22361

R(6) 0,07801 0,013078 0,059527 0,003798 1,508806 0,316301 1,508806 0,22361

R(7) 0,062413 0,013078 0,059527 0,003798 1,320201 0,316301 1,320201 0,22361

R(8) 0,081909 0,013078 0,057263 0,003798 0,848687 0,316301 0,848687 0,22361

R(9) 0,070212 0,013078 0,059527 0,003798 1,697411 0,316301 1,791714 0,22361

R(10) 0,07801 0,013078 0,054998 0,003798 1,037293 0,316301 1,037293 0,22361

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 4-9 : Parametry modelu dostrojonego.

3x1 bxi 8x2 Bx2 aX3 bx3 av by

R(1) 0,085815 0,013073 0,057228 0,003779 1,037293 0,316301 1,037293 0,22361

R(2) 0,078024 0,013052 0,056204 0,003583 0,94299 0,316301 0,94299 0,22361

R(3) 0,101407 0,013073 0,060644 0,003801 1,037293 0,316301 1,037293 0,22361

R(4) 0,089691 0,013088 0,0596 0,003834 0,848687 0,316301 0,848687 0,22361

R(5) 0,066317 0,013076 0,055885 0,004145 1,131595 0,316301 1,131606 0,22361

R(6) 0,078061 0,013095 0,059547 0,00369 1,508806 0,316301 1,508806 0,22361

R(7) 0,062397 0,013065 0,059501 0,003817 1,320201 0,316301 1,320201 0,22361

R(8) 0,081905 0,013066 0,057333 0,003789 0,848687 0,316301 0,848687 0,22361

R(9) 0,070132 0,013081 0,059374 0,00407 1,697411 0,316301 1,791714 0,22361

R(10) 0,078038 0,013053 0,055124 0,00345 1,037293 0,316301 1,037293 0,22361

Źródło: Opracowanie własne

W kolumnach oznaczono :

aXi - centrum funkcji przynależności dla i-tej zmiennej wejściowej 

ay - centrum funkcji przynależności dla zmiennej wyjściowej 

bXj - szerokość funkcji przynależności dla i-tej zmiennej wejściowej 

by - szerokość funkcji przynależności dla zmiennej wyjściowej

Wynik działania programu LFM przedstawiono w Załączniku G.

Na rysunkach 4-13 do 4-16 przedstawiono gaussowskie funkcje przynależności 

dla poszczególnych zmiennych. Porównanie wyjścia z otrzymanego modelu z 

rzeczywistymi wartościami zmienności implikowanej przedstawiono na rysunku 4-17.

Każdą regułę w powyższym modelu można zinterpretować. Zmienna xl oznacza 

zmienną lingwistyczną opisująca zmienność historyczna w oknie 21 sesji. Zmienna x3 

oznacza zmienną lingwistyczną opisująca zmienność historyczna w oknie 63 sesji. 

Zmienna x3 oznacza zmienną lingwistyczną opisująca zmienność implikowaną na 

bieżącej sesji. Zmienna y oznacza zmienną lingwistyczną opisująca zmienność 

implikowaną na kolejnej sesji. Reguła RI oznacza, że jeżeli zmienność historyczna w 

oknie 21 sesji jest opisana zbiorem Al 1 (funkcja gaussowska G(x;0,085815;0,013073)) 

i zmienność historyczna w oknie 63 sesji jest opisana zbiorem A12 (funkcja 

gaussowska G(x;0,057228; 0,003779) i i zmienność implikowana bieżąca jest opisana 

zbiorem A13 (funkcja gaussowska G(x; 1,037293; 0,316301) to zmienność
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implikowana na kolejnej sesji będzie opisana zbiorem BI o funkcji przynależności G(x; 

1,037293; 0,66).

Wyjście z modelu powstaje jednak jako wynik wnioskowania z wszystkich reguł.
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Rysunek 4-13: Funkcje przynależności zmienności historycznej 21 dniowej

Źródło: Opracowanie własne

0.0521.050.05®.0580.060.062).060,06®.068

Rysunek 4-14: Funkcje przynależności zmienności historycznej 63 dniowej

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 4-15: Funkcje przynależności bieżącej zmienności implikowanej

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 4-16: Funkcje przynależności prognozowanej zmienności implikowanej

Źródło: Opracowanie własne

Dla tak uzyskanego modelu indeksy jakości prognozy wynosiły : 

NDEI : 0,466915 

WSP : 0,019825
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Rysunek 4-17: Porównanie wyjścia z modelu (‘Prognoza’) z rzeczywistą wartością 
zmienności implikowanej

Źródło: Opracowanie własne

Na rysunku 4-18 przedstawiono powierzchnię modelu w zależności o zmienności 

historycznej miesięcznej (X21) oraz zmienności historycznej kwartalnej (X63), gdy 

bieżąca zmienność implikowana jest na poziomie 1,0.

Rysunek 4-18: Powierzchnia modelu dla bieżącej 
poziomie 1,0

zmienności implikowanej na

Źródło: Opracowanie własne
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4.7. Prognozowanie zmienności przy pomocy modelu rozmytego

Tak stworzony model nie może być jednak wykorzystany do bieżącego 

prognozowania zmienności na przyszłej sesji, ponieważ nie znamy jeszcze wszystkich 

przyszłych trajektorii zmiany zmienności. W drugim etapie stworzono model, który 

jest na bieżąco dostrajany nowymi danymi. Po uzyskaniu pewnej początkowej ilości 

danych uczących, tworzony jest model przybliżony, który jest sukcesywnie dostrajany 

bieżącymi danymi. Przeprowadzono symulację prognozowania przy pomocy programu 

PFM dla pięćdziesięciu i stu początkowych danych uczących. Model którego strukturę 

określono na podstawie 50-ciu danych nazwano Modelem Prognozy Wczesnej, 

natomiast model utworzony na podstawie 100 danych nazwano Modelem Prognozy 

Późnej.

A. Model Prognozy Wczesnej

Model jest tworzony po uzyskaniu 50-ciu danych uczących, to znaczy prognoza jest 

wykonywana na 51 sesję. W tabeli 4-10 przedstawiono parametry modelu 

przybliżonego utworzonego przy pomocy metody górskiej grupowania danych.

Tabela 4-10: Model przybliżony po 50 danych

axi bxi 8x2 Bx2 ax3 bx3 av bY

R(1) 0,086354 0,007475 0,057081 0,001549 1,013487 0,119477 1,013487 0,22361

R(2) 0,07744 0,007475 0,056619 0,001549 0,906623 0,119477 0,942245 0,22361

R(3) 0,086354 0,007475 0,056619 0,001549 1,08473 0,119477 1,08473 0,22361

R(4) 0,088583 0,007475 0,060315 0,001549 0,79976 0,119477 0,79976 0,22361

R(5) 0,079668 0,007475 0,055234 0,001549 1,013487 0,119477 1,049108 0,22361

R(6) 0,079668 0,007475 0,056619 0,001549 0,835381 0,119477 0,871002 0,22361

R(7) 0,084126 0,007475 0,057081 0,001549 1,049108 0,119477 0,977866 0,22361

R(8) 0,088583 0,007475 0,057543 0,001549 1,08473 0,119477 1,08473 0,22361

R(9) 0,088583 0,007475 0,059853 0,001549 0,764138 0,119477 0,79976 0,22361

R(10) 0,075211 0,007475 0,055234 0,001549 1,049108 0,119477 1,013487 0,22361

Źródło: Opracowanie własne.
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Następnie przy wykorzystaniu gradientowej metody uczenia model dostrojono. 

Otrzymano parametry przedstawione w tabeli 4-11.

Tabela 4-11: Parametry modelu dostrojonego po 50 sesjach.

axi bxi Sx2 bx2 aX3 bx3 ay by

R(1) 0,08636 0,007473 0,057091 0,001586 1,013487 0,119477 1,013487 0,22361

R(2) 0,077455 0,007474 0,056659 0,001549 0,906623 0,119478 0,942245 0,22361

R(3) 0,086359 0,007474 0,056594 0,001541 1,08473 0,119476 1,08473 0,22361

R(4) 0,088578 0,007472 0,060286 0,001558 0,79976 0,119476 0,79976 0,22361

R(5) 0,079658 0,00749 0,055203 0,001515 1,013487 0,119477 1,049108 0,22361

R(6) 0,079681 0,00748 0,056677 0,001551 0,835381 0,119478 0,871002 0,22361

R(7) 0,084125 0,007473 0,057097 0,001565 1,049108 0,119477 0,977866 0,22361

R(8) 0,088594 0,007474 0,057637 0,001741 1,08473 0,119477 1,08473 0,22361

R(9) 0,088583 0,007474 0,059843 0,00154 0,764138 0,119477 0,79976 0,22361

R(10) 0,07521 0,007474 0,05523 0,001544 1,049108 0,119477 1,013487 0,22361

Źródło: Opracowanie własne

Dzięki tak uzyskanemu modelowi przeprowadzono prognozowanie zmienności 

implikowanej na kolejnej sesji giełdowej, przy pomocy programu FM. Poszczególne 

kroki wnioskowania przybliżonego o prognozie przedstawiono w Dodatku. Powyższy 

schemat uczenia metodą gradientową oraz wnioskowania przybliżonego o prognozie 

był powtarzany po uzyskaniu danych z każdej kolejnej sesji giełdowej. Dzięki temu 

uzyskano prognozę przedstawioną na rysunku 4-19.
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Rysunek 4-19: Prognoza przy użyciu modelu rozmytego dla modelu uzyskanego na 
podstawie 50-ciu danych uczących

Źródło: Opracowanie własne

Po każdej sesji giełdowej parametry modelu były dostosowywane dzięki 

gradientowej metodzie uczenia. Parametry modelu uzyskane po ostatniej sesji, po której 

przeprowadzano predykcję pokazano w tabeli 4-12.

Tabela 4-12 : Model dostrojony po 120 danych (struktura na podstawie 50 danych)

axi Bxi 3x2 bx2 3x3 bx3 av by

R(1) 0,086627 0,007286 0,055882 0,000764 1,013487 0,119477 1,013487 0,22361

R(2) 0,078181 0,007538 0,056913 0,000106 0,906623 0,119517 0,942245 0,22361

R(3) 0,086347 0,007648 0,056477 0,000269 1,08473 0,119465 1,08473 0,22361

R(4) 0,088919 0,007167 0,06036 0,001051 0,79976 0,119462 0,79976 0,22361

R(5) 0,079381 0,008057 0,054353 0,000965 1,013487 0,119339 1,049108 0,22361

R(6) 0,080801 0,00743 0,057383 0,001329 0,835381 0,119566 0,871002 0,22361

R(7) 0,084307 0,007305 0,057326 0,000072 1,049108 0,119421 0,977866 0,22361

R(8) 0,088546 0,008913 0,057476 0,002055 1,08473 0,119546 1,086721 0,22361

R(9) 0,088599 0,007333 0,059419 0,0012 0,764138 0,119478 0,79976 0,22361

R(10) 0,075342 0,007214 0,054565 0,000104 1,049108 0,119477 1,013487 0,22361

Źródło: Opracowanie własne.
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B. Model Prognozy Późnej

Model jest tworzony po uzyskaniu 100 danych uczących, to znaczy prognoza jest 

wykonywana na 101 sesję. W tabeli 4-13 przedstawiono parametry modelu 

przybliżonego utworzonego przy pomocy metody górskiej grupowania danych.

Tabela 4-13 : Parametry modelu przybliżonego uzyskanego po 100 sesjach.

3x1 bxi ax2 bx2 3x3 bx3 ay by

R(1) 0,085808 0,013078 0,057251 0,002283 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

R(2) 0,07801 0,013078 0,05657 0,002283 0,8857 0,252248 0,891794 0,22361

R(3) 0,089707 0,013078 0,059973 0,002283 0,810494 0,252248 0,814557 0,22361

R(4) 0,101404 0,013078 0,059973 0,002283 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

R(5) 0,07801 0,013078 0,055209 0,002283 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

R(6) 0,07801 0,013078 0,059973 0,002283 1,487347 0,252248 1,509692 0,22361

R(7) 0,062413 0,013078 0,059293 0,002283 1,336935 0,252248 1,355217 0,22361

R(8) 0,085808 0,013078 0,057251 0,002283 0,960906 0,252248 0,891794 0,22361

R(9) 0,097505 0,013078 0,060654 0,002283 0,8857 0,252248 0,969031 0,22361

R(10) 0,117 0,013078 0,063376 0,002283 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie przy wykorzystaniu gradientowej metody uczenia model dostrojono. 

Otrzymano parametry przedstawione w tabeli 4-14. Dzięki tak uzyskanemu modelowi 

przeprowadzono prognozowanie zmienności implikowanej na kolejnej sesji giełdowej, 

przy pomocy programu FM.. Powyższy schemat uczenia metodą gradientową oraz 

wnioskowania przybliżonego o prognozie był powtarzany po uzyskaniu danych z 

każdej kolejnej sesji giełdowej. Dzięki temu uzyskano prognozę przedstawioną na 

rysunku 4-20.

Tabela 4-14 : Parametry modelu dostrojonego po 100 sesjach.

3x1 bx1 8x2 Bx2 aX3 bx3 ay by

R(1) 0,085806 0,013089 0,057227 0,002311 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

R(2) 0,078024 0,013051 0,056664 0,002284 0,8857 0,252248 0,891794 0,22361
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R(3) 0,089689 0,013094 0,060081 0,002371 0,810494 0,252248 0,814557 0,22361

R(4) 0,101403 0,013083 0,059989 0,00233 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

R(5) 0,078013 0,013084 0,055232 0,002316 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

R(6) 0,077982 0,013135 0,059782 0,002074 1,487347 0,25225 1,509692 0,22361

R(7) 0,062397 0,013061 0,058982 0,002503 1,336935 0,252247 1,355217 0,22361

R(8) 0,085804 0,013069 0,057302 0,002247 0,960906 0,252248 0,891794 0,22361

R(9) 0,09751 0,01308 0,060754 0,002332 0,8857 0,252248 0,969031 0,22361

R(10) 0,117002 0,013078 0,06337 0,002289 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 4-20: Prognoza przy użyciu modelu rozmytego dla modelu uzyskanego na 
podstawie 100 danych uczących

Źródło: Opracowanie własne

Po każdej sesji giełdowej parametry modelu były dostosowywane dzięki

gradientowej metodzie uczenia. Parametry modelu uzyskane po ostatniej sesji, po której

przeprowadzano predykcję pokazano w tabeli 4-15.
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Tabela 4-15 : Parametry modelu dostrojonego po 120 sesjach (struktura po 100 
danych)

Sx1 BX1 Sx2 bx2 aX3 bx3 av by

R(1) 0,085732 0,013291 0,057154 0,002238 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

R(2) 0,078006 0,012853 0,057487 0,001834 0,8857 0,252248 0,891794 0,22361

R(3) 0,089718 0,012863 0,059823 0,001933 0,810494 0,252248 0,814557 0,22361

R(4) 0,101453 0,013053 0,059944 0,002683 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

R(5) 0,07809 0,013126 0,055872 0,003363 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

R(6) 0,077856 0,013671 0,058399 0,003291 1,487347 0,252337 1,509692 0,22361

R(7) 0,062163 0,012825 0,05695 0,001236 1,336935 0,252191 1,355217 0,22361

R(8) 0,085557 0,01314 0,057625 0,001426 0,960906 0,252248 0,891794 0,22361

R(9) 0,097671 0,012971 0,062885 0,001502 0,8857 0,252248 0,969031 0,22361

R(10) 0,117059 0,013064 0,063292 0,002364 1,036112 0,252248 1,046268 0,22361

Źródło: Opracowanie własne.

Dla modelu utworzonego na podstawie pięćdziesięciu danych uczących uzyskano 

następujące indeksy jakości predykcji:

NDEI : 1,193574

WSP : 0,142969

Dla modelu utworzonego na podstawie stu danych uczących uzyskano następujące 

indeksy jakości predykcji

NDEI : 0,882020

WSP : 0,115645

Wyniki otrzymane dla modelu o strukturze uzyskanej na podstawie stu danych są 

znacznie lepsze.
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4.8. Analiza wyników i wnioski

Z porównania wyników otrzymanych przy pomocy Modelu Wczesnej Prognozy 

oraz Modelu Późnej Prognozy należy stwierdzić iż im później jest wykonywana 

struktura, tym lepiej model prognozuje. Dzięki modelowi Wczesnej Prognozy 

otrzymano jakość predykcji na poziomie 0,882020 (wskaźnik NDEI), natomiast Model 

Późnej Prognozy na poziomie 1,193574 (wskaźnik NDEI). Prognozowanie w oparciu o 

Model Wczesnej Prognozy, po pewnym czasie przestaje nadążać za prognozowanym 

procesem. Na to zjawisko ma zapewne wpływ zwiększona wrażliwość ceny instrumentu 

pochodnego pod koniec jego życia. Model nie jest nauczony pewnych zjawisk 

zachodzących w tym okresie i poprzez to predykcja jest gorsza. Jest to widoczne na 

rysunku 4-19 gdzie model dla którego strukturę stworzono na podstawie 50-ciu danych 

wyraźnie nie nadąża za prognozowanym procesem. Znacznie lepiej jest w przypadku 

utworzenia struktury na podstawie 100 danych uczących rysunek 4-20.

Model opisujący dobrze naśladuje przebieg zmienności implikowanej na kolejnej 

sesji, lecz nie może być wykorzystany do prognozowania, ponieważ powstał ex-post po 

uzyskaniu wszystkich informacji, nawet wartości prognozowanych.

W trakcie prac nad wpływem ilości iteracji na jakość predykcji zauważono 

zjawisko, iż wraz ze wzrostem ilości iteracji wcale nie rośnie jakość predykcji. Model 

staje się wtedy przeuczony i dobrze naśladuje rzeczywistość lecz gorzej ją prognozuje. 

Najlepsze parametry uzyskano dla stosunkowo małej liczby stu iteracji. Liczba 

dziesięciu iteracji jest zbyt mała aby nauczyć model, natomiast powyżej stu iteracji 

wskaźnik jakości modelu (NDEI) zaczyna znowu wzrastać.

Przeprowadzone badania pokazały w jaki sposób dobierać parametry w górskiej 

metodzie grupowania danych oraz gradientowej metodzie identyfikacji. Najlepsze 

rezultaty są uzyskiwane dla parametrów konstrukcyjnego i destrukcyjnego równych 

sobie. Gdy parametry te różnią się spada jakość modelu. Ponadto dla wartości tych 

parametrów równych 10, spada wpływ liczby podziałów na jakość modelu. Liczba 

podziałów danych w metodzie górskiej nie musi być dużą. Dobre rezultaty uzyskiwano 

dla 15-stu podziałów przestrzeni danych w każdym kierunku .
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Zakończenie

W pracy zaproponowano metodę prognozowania zmienności implikowanej za 

pomocą modeli rozmytych. Wybrany został typ modelu lingwistycznego o najprostszej 

strukturze, dzięki czemu możliwe było zastosowanie efektywnych metod identyfikacji 

modelu.

Zaproponowano wykorzystanie metody górskiej grupowania danych jako metodę 

identyfikacji struktury. Przeprowadzono badania wpływu parametrów metody na jakość 

predykcji. W wyniku analizy otrzymywanych rezultatów zaproponowano modyfikacje 

tej metody, polegające na normalizacji danych wejściowych.

Zaproponowano wykorzystanie gradientowej metody uczenia jako metody 

dostrajania parametrów modelu rozmytego. Dla tej metody przeprowadzono symulacje 

mające na celu określenie poprawnych parametrów metody.

Autor pracy wykonał oprogramowanie implementujące zaproponowane metody. 

Dzięki niemu zidentyfikowano wartości parametrów. Przeprowadzono symulacje 

wpływu parametrów identyfikacji na jakość modelu.

Wiedza zgromadzona w trakcie powyższych badań została wykorzystana przy 

tworzeniu modeli prognozujących. Zaproponowano dwa modele :

• Model Prognozy Wczesnej - tworzony na podstawie niewielkiej ilości danych

• Model Prognozy Późnej - tworzony na podstawie większej ilości danych

Dla zaproponowanych modeli przedstawiono zidentyfikowane parametry oraz 

porównano otrzymane wyniki predykcji. Obliczenia prowadzono dla instrumentu 

pochodnego oferowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, którym 

był warrant CENIFM0085 emitowany przez Bank Rozwoju Eksportu S.A.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zaproponowane modele dają możliwość 

wykorzystania posiadanej wiedzy. Na przykład wykorzystanie struktury posiadanego 

modelu do prognozowania zmienności dla nowo emitowanego instrumentu o 

podobnych własnościach.

Możliwe jest również uczenie sieci rozmytej przy pomocy mniejszej ilości danych 

niż w przypadku sieci neuronowej, poprzez wykorzystanie możliwości automatycznej



Zakończenie 5-2

generacji struktury. Uczenie w tym przypadku ma jedynie charakter dostrojenia 

parametrów. Ze względu na krótki okres życia warrantów, który wynosi około 120 sesji 

giełdowych, nie są dostępne dostateczne ilości danych uczących. Przy pomocy 

przykładowej implementacji sieci neuronowej - programu Netteach przy tak małej 

ilości danych trudno było uzyskać zbieżność sieci.

Istnieją dalsze możliwości stosowania modeli rozmytych w dziedzinie teorii 

instrumentów pochodnych.

Autor niniejszej pracy widzi następujące obszary nowych badań :

•stworzenie modeli rozmytych o innych strukturach i porównanie otrzymywanych

estymatorów zmienności. Mówiąc o innej strukturze mamy na myśli zastosowanie 

innych funkcji przynależności oraz reguł wnioskowania. Taka zmiana struktury wiąże 

się z koniecznością zastosowania innej metody uczenia. Szerokie zastosowanie mogły 

by tu znaleźć Algorytmy Genetyczne tworzące Genetyczne Systemy Rozmyte.

•stworzenie metody bezpośredniego obliczania wartości instrumentu pochodnego 

przy zastosowaniu modelu rozmytego.

•w oparciu o rozmytą wartość ceny instrumentu pochodnego (rozkład możliwości) 

opracowanie metod zabezpieczania pozycji.
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Dodatek : Przykład wnioskowania w oparciu o model rozmyty 

prowadzącego do uzyskania prognozy zmienności 

implikowanej

Przy pomocy modelu przedstawionego w tabeli 4-11 prześledzimy wnioskowanie 

prowadzące do uzyskania prognozy implikowanej zmienności na 51 sesji.

Na 50 sesji zanotowano następujące wartości zmienności:

Zmienność historyczna w oknie 21 sesji wyniosła 0,087421 

Zmienność historyczna w oknie 63 sesji wyniosła 0,057336 

Bieżąca zmienność implikowana wyniosła 1,045902

Wartości te zostaną rozmyte metodą singleton wegług wzoru (2-28) 

Dla zmiennej Xi - zmienności historycznej w oknie 21 sesji

lgdy x = 0,087421 
Qgdy x * 0,087421

Funkcja przynależności została przedstawiona na rysunku 7-1. 

Dla zmiennej X2 - zmienności historycznej w oknie 63 sesji

lgdy x = 0,057336 
Qgdy X ^0,057336

Funkcja przynależności została przedstawiona na rysunku 7-2. 

Dla zmiennej X3 - zmienności implikowanej bielącej

lgdy x = 1,045902 
Qgdy 1,045902

Funkcja przynależności została przedstawiona na rysunku 7-3.



Dodatek 7-2

Rysunek 7-1: Zbiór wejściowy M

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 7-2: Zbiór wejściowy A2

Źródło: Opracowanie własne

1 .0459

Rysunek 7-3: Zbiór wejściowy A3

Źródło: Opracowanie własne



Dodatek 7-3

Porównujemy zbiory wejściowe z przesłankami reguły R(l) w postaci

JEŻELI x i jest A11 I X2 jest A1^I. X3 jestA13 TO yjest B1

Na podstawie identyfikacji strukturalnej i parametrycznej otrzymujemy zbiór A 1 

(o gaussowskiej funkcji przynależności i parametrach przedstawionych w tabeli 4-11) 

przedstawiony na rysunku 7-4a. Dla zmiennej X? obliczamy w jakim stopniu zbiór 

wejściowy A1 (przedstawiony na rysunku 7-4b) odpowiada przesłance A11 (rys: 7-4c).

Otrzymujemy :

p4ł (x) • u . (x) = 1 • 0,98004 = 0,98004A

a b c

Rysunek 7-4: Obliczanie stopnia przynależności dla zmiennej Xi

Źródło: Opracowanie własne

Dla zmiennej X2 obliczamy w jakim stopniu zbiór wejściowy A2 przedstawiony na 

rysunku 7-5b opowiada przesłance A12 (funkcja gaussowska o parametrach 

przedstawionych w tabeli 4-11) przedstawionej na rysunku 7-5a.

Otrzymujemy

uA2 (x) • g(x) = 1 • 0,976264 = 0,976264

Co pokazano na rysunku 7-5c.



Dodatek 7-4

a b c

Rysunek 7-5: Obliczanie stopnia przynależności dla zmiennej X2

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie identyfikacji strukturalnej i parametrycznej otrzymujemy zbiór h 3 

(o gaussowskiej funkcji przynależności i parametrach przedstawionych w tabeli 4-11) 

przedstawiony na rysunku 7-6a. Dla zmiennej X3 obliczamy w jakim stopniu zbiór 

wejściowy A3 (przedstawiony na rysunku 7-ób) odpowiada przesłance A13 (rys. 7-6c).

Otrzymujemy:

a b c

Rysunek 7-6: Obliczanie stopnia przynależności dla zmiennej X3

Źródło: Opracowanie własne
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Wykorzystując otrzymane wyniki obliczono przy pomocy wzoru 3-2 stopień 

przynależności koniunkcji przesłanek

T = 0,98004 • 0,976264 • 0,929036 = 0,88888

Jest to równocześnie stopień zapłonu reguły. Przy jego pomocy obliczono według 

wzoru (3-3) konkluzję z reguły R(l).

pSł(x) = T.-psl(x)

Funkcję przynależności konkluzji przedstawiono na rysunku 7-7.

1 -

0.888882-

co

i ■ --
1.01349

On-
O

Rysunek 7-7: Konkluzja reguły R( 1), zbiory B1 i zbiór (konkluzją)

Źródło: Opracowanie własne

x



Dodatek 7-6

Obliczenia dla kolejnych reguł przedstawiono na rysunkach.

Dla reguły R(2) przesłanki przedstawiono na rysunku 7-8.

X

Rysunek 7-8: Przesłanki reguły R(2)

Źródło: Opracowanie własne

Stad :

t = 0,168969 • 0,825737 • 0,256937 = 0,035849

Konkluzję reguły R(2) przedstawiono na rysunku 7-9.

1 -

CQ

O.03584g:
0.942245 x

Rysunek 7-9: Konkluzja reguły R(2), zbiory S2 i zbiór 2 (konkluzją,

Źródło: Opracowanie własne
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Dla reguły R(3) przesłanki przedstawiono na rysunku 7-10.

Rysunek 7-10: Przesłanki reguły R(3)

Źródło: Opracowanie własne

Stad:

T = 0,98001 • 0,792661 • 0,899770 = 0,698956

Konkluzję reguły R(3) przedstawiono na rysunku 7-11.

1 -

0.698956-
CD

O-r
0 1.08473 x

Rysunek 7-11: Konkluzja-reguły- R(3)? zbiory B3 i zbiór S3 (konkluzja}

Źródło: Opracowanie własne
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Dla reguły R(4) przesłanki przedstawiono na rysunku 7-12.

X

Rysunek 7-12: Przesłanki reguły R(4)

Źródło: Opracowanie własne

Stad:

t = 0,976311- 0,027787 • 0,014345 = 0,000389

Konkluzję reguły R(4) przedstawiono na rysunku 7-13.

1 -

X
co

O-r
O 0.79976 X

Rysunek 7-13: Konkluzja reguły R(4), zbiory 64 i zbiór (konkluzja^

Źródło : Opracowanie własne
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Dla reguły R(5) przesłanki przedstawiono na rysunku 7-14.

Rysunek 7-14: Przesłanki reguły R(5)

Źródło; Opracowanie własne

Stad :

t = 0,3415557 • 0,137550 • 0,929036 = 0,043647

Konkluzję reguły R(5) przedstawiono na rysunku 7-15.

l-J

co

1.04911 x

Rysunek 7-15: Konkluzja reguły R(5), zbiory 65 i zbiór (konkluzją^

Źródło: Opracowanie własne
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Dla reguły R(6) przesłanki przedstawiono na rysunku 7-16.

Rysunek 7-16: Przesłanki reguły R(6)

Źródło: Opracowanie własne

Stad:

t = 0,342754 • 0,834453 • 0,044839= 0,012825

Konkluzję reguły R(6) przedstawiono na rysunku 7-17.

1 -

0.01282g=j-------—'-------------->
O 0.871002 x

Rysunek 7-17: Konkluzja reguły R(6), zbiory B6 i zbiór (konkluzja^

Źródło: Opracowanie własne
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Dla reguły R(7) przesłanki przedstawiono na rysunku 7-18

X

Rysunek 7-18: Przesłanki reguły R(7)

Źródło: Opracowanie własne

Stad:

T = 0,823216 • 0,976791- 0,999280 = 0,803532

Konkluzję reguły R(7) przedstawiono na rysunku 7-19.

i -

0.803532-

S'
GO

G-t
O 0.977866 x

Rysunek 7-19: Konkluzja reguły R(7),zbiory B7 i zbiór (konkluzją,

Źródło: Opracowanie własne
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Dla reguły R(8) przesłanki przedstawiono na rysunku 7-20.

Rysunek 7-20: Przesłanki reguły R(8)

Źródło : Opracowanie własne

Stad:

x = 0,975672 • 0,970710 • 0,899772 = 0,852169

Konkluzję reguły R(8) przedstawiono na rysunku 7-21.

1 -

0.852169-

3?CQ

O-r
O 1.08473 X

Rysunek 7-21: Konkluzj a reguły R(8)? zbiory o 3 i zbiór (konkluzj aj

Źródło: Opracowanie własne
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Dla reguły R(9) przesłanki przedstawiono na rysunku 7-22.

0.976121-

Rysunek 7-22: Przesłanki reguły R(9)

Źródło: Opracowanie własne

Stad:

x = 0,976121 • 0,070764 • 0,03842 = 0,000265

Konkluzję reguły R(9) przedstawiono na rysunku 7-23.

,X
□O

O-r
O 0,79976 x

Rysunek 7-23: Konkluzja reguły R(9), zbiory S9 i zbiór SS (konkluzją)

Źródło: Opracowanie własne



Dodatek 7-14

Dla reguły R(TO) przesłanki przedstawiono na rysunku 7-24.

Rysunek 7-24: Przesłanki reguły R(10)

Źródło: Opracowanie własne

Stad:

t = 0,069299 • 0,155376- 0,999280 = 0,010760

Konkluzję reguły R(10) przedstawiono na rysunku 7-25.

CD

1 -

O.O1076 =T 
O 1.01349 x

Rysunek 7-25: Konkluzja reguły R( 10), zbiory B10 i zbiór (konkluzją)

Źródło: Opracowanie własne



Dodatek 7-15

Tak obliczone konkluzje poszczególnych reguł mogą być zagregowane do jednej 

konkluzji stosownie dó wzoru 3-4. Wykorzystując jako uogólnioną sumę S-normę 

‘max’ otrzymujemy zbiór przedstawiony na rysunku 7-26.

Rysunek 7-26: Konkluzja reguł zbiór B

Źródło: Opracowanie własne

W modelu rozmytym konkluzja jest wyostrzana. W zaproponowanym modelu 

wykorzystywana jest metoda wysokości. W metodzie tej wykorzystywane są centra i 

wartości w centrach konkluzji poszczególnych reguł według wzoru :

V’ „k k

y=^r0—

k=l

gdzie

y* - centrum konkluzji k-tej reguły 

Z - poziom zapłonu k-tej reguły

Otrzymujemy y = 1,037064

Na 51 sesji rzeczywista zmienność implikowana wynosiła 0,830901.
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Załączniki

Załącznik A

Załącznik A przedstawia program FMNT zapisany w pliku fmnt.e, będący

implementacja górskiej metody grupowania danych.
/*************************************************************************** 
Program : frant.c
Opis : Program implementujący metode górska grupowania danych
Wywołanie : fmnt.e -m <model> -p <parametry>

k k kkkkkkkkkkk k k k kk k k k k k k k kkkkkkkkk kk kk k k kk k k k k k k k k k k k k k k k k kk k k k k kk k k k kk k k k t

#define VERSION "Version 3.Q-1, January 23, 2D01"
#define __ NO_MATH_INLINES "0"
#define MAXDATA 200
łdefine MAXK 4 
#define MAXP 1000000 
#include "stdio.h"
#include "f1oat.h"
#include 
#include 
^include

<string.h>
<math.h>
<alloca.h>

struct Parametry 
{

int K; /* liczba wymiarów */
int n; /* liczba danych */
int m; /* liczba gniazd */
int 1 [MAXK] ; /* liczba podziałów x
int g; /* liczba gniazd */
double alfa; /* parametr alfa */
double beta; /* parametr beta */
double delta; /* minimalna wielkość gory */
int lucz; /* liczba danych uczących */

} Par;

struct Matrix 
{

int 1;
double X[MAXP] [MAXK]; 
double M[MAXP];

} MatSoc;

/* index maksymalnego el */ 
/* wartości x-sow */ 
/* wartości funkcji górskiej */

struct Mat 
{

double X [MAXDATA] [MAXK] ; 
double XN [MAXDATA] [MAXK] 
double wb [MAXK] ;

}. Mat Dane, Ma t Out;
/k

/* wartości 
/* wartości 

współczynniki

x-sow
x-s ow znormali zowan e 

skalujące */

*/
*/

/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Funkcj a : wczytaj_dane
Opis : funkcja wczytuje zapisane w pliku parametry 
Par we : nazwa zbioru z parametrami 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk/

int wczytaj_dane (par_file) 
char *par_file;
{

int i, j, mn, 11, K, licz;
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int data_n; 
int In_xn;

float xtmp, ytmp, ztmp; 
char data_file[20] ;

FILE *fp;

calloc(1,sizeof(data_file) ) a 
if( (fp=fopen(par_file, ”r") ) ’= 0)

{
fscanf(fp, "%s", data file);
fscanf(fp, "%d", &K) ;
Par.K = K;
fscanf (fp, "%d", &data_n);
Par.n = data n;
for( i = 0;• i < Par.K; i++)
{
fscanf(fp, "%d", &In_xn);
Par.l[i] = In_xn;

};
11 = 1;
for (j =0; j < par.K; j ++)

11 = 11*(Par.l[j] + 1);

Par.g = 11;

fscanf(fp, "%f %f", &xtmp, &ytmp); 
fscanf(fp, "%f %d", &ztmp, &mn); 
fscanf(fp, "%d”, &licz);
Par.alfa = xtmp;
Par.beta = ytmp;
Par.delta = ztmp;
Par.m = mn;
Par.lucz = licz;
Par.n = Par.lucz.; 

if(wczytaj_data(data_file) != 0) 
return -1;

fclose(fp);
}
else

return -1;

return 0;
}

/i****i*************************^*********ir**********************************
Funkcja : wczytaj_data
Opis : funkcja wczytuje zapisane w pliku dane uczące 
Par we : nazwa zbioru z danymi 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)
****************************************************************************/

int wczytaj_data(data_file) 
char *data_file;
{

int i, j; 
float xtmp;
FILE *fd;

if((fd = f open (data_f ile, "r'j ) ’= 0 )
{

for (i = 0; i < Par.n; i++)
{

for ( j = 0 ; j < Par.K; j ++ )
{

if (fscanf (fd, "%f", &xtmp) '.= EOF) 
MatDane.X[i][j] = xtmp;

}
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}
fclose(fd);

}
else

return -1;
return 0;
}

Funkcja : normalizacja
Opis : funkcja przeprowadza normalizacje danych 
Par we : brak 
Wyjcie : brak
****************************************************************************/

void normalizacja()
{
int iz jz n, m, k; 
double xa [MAXK] z xb [MAXK] ;

for (j =0; j < Par.K ; j++ )
{

xa[j] = Ma tDane.X[0] [ j ]; 
xb[j1 = MatDane.X[OJ[j J; 
for (i = 1; i < Par.n ; i++ )
{

if ( MatDane.X[i][j] > xb[j] ) 
xb[j] = MatDane.X[i][j]; 

if ( MatDane.X[i][j] < xa[j] ) 
xa[j] = MatDane.X[i][j];

};
MatDane. wb [ j ] = xb[j] - xa[j];

};

for (i = 0; i < Par.n; i++)
{

for ( j = 0 ; j < Par.K; j ++ )
{

MatDane.XN[i][j] = (MatDane.X[i][j] - xa[j])/(xb[j] - xa[j]);
};

};

}

/**************************************************************************** 
Funkcja : denormalizacja
Opis : funkcja przeprowadza denormalizacje danych
Par we : liczba otrzymanych skupień 
Wyj cie : brak
****************************************************************************/

void denormalizacja(int s)
{
int iz jz nz mz k; 
double xa[MAXK]z xb[MAXK];

for (j =0; j < Par.K ; j++ )
{

xa[j] = MatDane.X[0][j]; 
xb[jj = MatDane.X[01 Lj J ; 
for (i = 1; i < Par.n ; i++ )
{

if ( MatDane.X[i][j] > xb[j] ) 
xb[j] = MatDane.X[i][j]; 

if ( MatDane.X[i][jj < xa[j] ) 
xa[j] = MatDane.X[i][j] ;

};
}; 
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for (i = 0; i < s; i++)
{

for ( j = 0 ; j < Par.K; j ++ )
{

MatOut.XEi]Ej] = (MatOut.XN[i]Ej])*(xb[j] - xa[j]) + xa[j];
};

};
}

Z**************************************************************************** 
Funkcja : podział
Opis : funkcja przeprowadza podział przestrzeni danych 
Par we : brak 
Wyjcie : brak

void podzialO 
{
int i, j, n, m, p; 
int k = 0;

switch (Par. K> 
{

case. 4 :
{
for (p = 0; p <= Par.l[3]; p++)
{
for (m = 0; m <= Par.l[2]; m++)
{
for (n = 0; n <= Par.l[l]; 
{
for (i = 0; i <= Par.l[0] 
{
MatSoc.X Ek + i + n + m +
MatSoc.X[k + i + n + m +
MatSoc.X[k + i + n + m +
MatSoc.X[k + i + n + m +

n++)

i++)

p] [0] = (1.0/Par.lfO])*i;
p] [1] = (1.0/Par.1 El])*n;
p] [2] = (1.0/Par.1E2])*m;
p] [3] = (1.0/Par.1[3])*p;

I;
k = k + Par.l[0] ; 
};

k = k + Par.1[1];
};

k = k + Par.1[2] ;
};

};
break; 

case 3 :

for (m = 0; m <= Par.lE2}; m++>
{
for (n = 0; n <= Par.l[l]; n++)
{
for (i = 0; i <= Par.l[0]; i++) 
{
MatSoc.XEk + i + n + m] [0] = (1
MatSoc.XEk + i + n + ml [U = (1
MatSoc.XEk + i + n + m][2] = (1

0/Par.l[0])*i; 
0/Par.1 El])*n; 
0/Par.1[2]) *m;

};
k = k + Par.1[0] ;
}.;

k = k + Par.1[1];
};

};
break; 
case 2 :
{

for (n = 0; n <= Par.lEł}; n+f> 
{



Załączniki 8-5

for (i = 0; i <= Par.l[0]; i++)
{
MatSoc.Xfk + i + n] [0] = (1.0/Par.1[0])*i;
MatSoc.X[k + i + n][1] = (1.0/Par.1[1]) *n;

};
k = k + Par.l[0] ;
};

In
break;

};
};

/**************************************************************************** 
Funkcja : Max
Opis : funkcja poszukuje maksimum funkcji górskiej 
Par we : brak 
Wyjcie : brak
****************************************************************************/

double Max()
{
int i,j,k; 
d oubl e Mmax, ii r

Mmax = MatSoc.M[0j;

for ( i = 0; i < Par.g; i ++)
{

if ( MatSoc.M[i] > Mmax)
{
Mmax = MatSoc.M[i] ; 
li= i;
};

};
MatSoc.l = li;

return Mmax;
}

Z**************************************************************************** 
Funkcja : odl
Opis : funkcja oblicza miarę odległości pomiędzy dwoma punktami 
Par. we : dwa punkty w przestrzeni danych 
Wyjcie : wartość odległości
***^*****************:H********************:W***:W*************************/

double odl(double xl[MAXK] , double x2[MAXK])
{
int j ; 
double d=0;

for(j =0; j < Par.K; j++ )
d=d + (xl[j] - x2 [ jj ) * (xl [ jj - x2[jl);

return(sqrt(d));
}

Funkcja : fSuma
Opis : funkcja oblicza wartość funkcji górskiej dla jednego punktu 
Par we : dwa punkty w przestrzeni danych 
Wyjcie : wartość wpływy punktu
****************************************************************************/

double fSuma(double x[MAXK], double y[MAXK])
{
int i;
double d, suma;

suma =0;
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d=odl(x, y);
suma = exp(-(Par.alfa * d));

return suma;
}

/kłłłłkłłłłkłłłłiłłłłłkłiłłłłłk-k-ickłłł-k-kł-kitkkłic-kkłł-ki-k-kłk-k-kłłł-kł-kł-kkłł-kkłk-k-k-k*
Funkcja : konstrukt
Opis : funkcja tworzy funkcje górska 
Par we : brak 
Wyjcie : brak
****************************************************************************/

void konstrukt()
{
int i, j;

for (i = 0; i < Par.g; i ++)
for ( j = 0; j < Par.n; j ++)

MatSoc.M[i] = MatSoc.M[i] + fSuma (MatSoc.X[i]zMatDane.XN[j]);

}

Funkcja : destrukcja
Opis : funkcja dekomponuje funkcje górska
Par we : brak
Wyjcie : wartość kolejnego maksimum
****************************************************************************

double destrukcja()
{
int i,j;
double Mmax, Xmax [MAXK] , d;

Mmax = MatSoc.M[MatSoc.1]; 
for(i =0; i < Par.K; i++)

Xmax [iJ = MatSoc.X[MatSoc.IJ [iT;

for (i = 0; i < Par.g; i ++j 
{

d - odb [Xmax, MatSoc ŁX[f J ) ;
MatSoc.M[i] = MatSoc.M[i] - Mmax*exp (- (Par .beta * d) ) ;

} r
return Max () ;
};

/**************************************************************************** 
Funkcj a : mnt()
Opis : główna pętla metody górskiej 
Par we : brak
Wyjcie : liczba otrzymanych skupień przy zadanej dokładności 
****************************************************************************/

int mnt()
{
int j, s; 
double M;

normalizacja().; 
podział(); 
konstrukt();
M = Max(); 
s = 0; 
do 
{

for(j=0;j < Par.K; j++>
{
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MatOut.XN[s] [j] = MatSoc. X [MatSoc. 1] [j ] ;
};

M = destrukcja(); 
s = s + 1;

} while ((M >= Par.delta)££(s < Par.m)); 
denormalizacja(s) ; 

return s;
}

/**********i**i*****^*********^***i***^i*i**Jf*i^**********ii***^*****^****li5t
Funkcja : drukuj_wynik
Opis : funkcja wyświetla przybliżony model rozmyty (reguły i zbiory rozm.) 
Par we : liczba otrzymanych reguł przy zadanej dokładności 
Wyjcie r brak

void drukuj_wynik(int s)
{
int i f j ;
FILE *fo, *fi, *fg;

fi = fopen("inp"r "ms");
for ( i = 0; i < Par.n; i++ >

{
for(j = 0; j < Par.K; j ++)

fprintf (fi, TT%f ", MatDane.X [i] [ j ]) ;
fprintf (fi, "\n") ;

};
fclose(fi);

fo = fopen("out"r "w"); 
for ( i = 0; i < s; i++ )

{
for (j = Q; j < Par.K; j++)

fprintf(fo,"%f ", MatOut.X[i][jj);
fprintf(fo,"\n");

};
fclose(fo);

fg = fopen("a.gnu","w"); 
if(Par.K == 2)
{
fprintf(fg,"set title \" Rozkład danych \" \tl") ; 
fprintf(fg,"plot 'inp' title \"Dane\" with points, "); 
fprintf(fg," 'out' title \"Gniazda skupien\" with points 2 3 \n"); 
fprintf(fg,"pause -1 \"Hit return \" ”);

};
if(Par.K== 3)
{
fprintf (fg, "set title- \" Rozkład danych \" \n">; 
fprintf(fg,"set parametric \n");
fprintf(fg,"splot 'inp' title \"Dane\" with points, ").;
fprintf(fg," 'out' title \"Gniazda skupien\" with points 2 3 \n") ;
fprintf(fg,"pause -1 \"Hit return \" ");

};
fclose(fg);

z**************************************************************************** 
Funkcja : zapisz_model
Opis : funkcja zapisuje do pliku przybliżony model rozmyty 
Par we : liczba otrzymanych reguł przy zadanj dokładności 
Wyjcie : brak*^r*** + Jr* kkkkkk kkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkźkkkkkkkkkkkkkkkHr-Hrjcf

void zapisz_model(int s) 
{
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int i,j;
FILE *fm;

if( (fm=f open ("model, firnu", "w")) != 0 )
{

fprintf(fm, "%d \n", s);
fprintf(fm, "%d \n", (Par.K - 1>>;
for (i = 0; i < s; i++)

{
for ( j = 0; j < (Par.K ); j++ )
{

fprintf(fm, "%f ”, MatOut.X[i][j]); 
if (j < (Par.K - 1) )

fprintftfm, "%f ", MatDane.wh[j"J^sgrt(l. 0/ (2*Pun.beta/ ) )/ 
else

fprintf (fm, "\n">;
};

};
fclose(fm);
}

else
return;

Funkcja : inicjalizacja
Opis : funkcja inicjalizuje pamięć
Par we : brak
Wyjcie : brak

void inicjalizacja(void)
{

caLloc(1Asizeof (Par) ) ; 
calloc(1,sizeof(MatSoc)); 
calloc(1,sizeof(MatDane)); 
calloc(1,sizeof(MatOut));

Z****************************************************************************
Funkcja : help
Opis : funkcja podaje prawidłowa postać linii komend 
Par we : podana komenda 
Wyjcie : brak
****************************************************************************/

void help (const char * command)
{

printf ("Usage\n”) ; 
printf("=====\n”);
printf("Learning: %s -1 <par-file> \n", command); 
return;

}; /* help */

/*******************^*****^*************************************^**********/

int main(argc, argv) 
int argc; 
char **argv;
{

int mode, s; 
char filename[80];

printf ("FMNT - Implementacja Metody Górskiej grupowania danych\n"); 
printf (VERSION"\n");

printf ("Copyright (C) 1998, Krzysztof TARGIEL\n\n"J; 

inicjalizacj a();
if ((argc < 2) || argv[l][0] ’= ’-’)
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{
help (argv[O]); 
return -1;

}
else

{
switch (argv[l][l])

{
case ’1':

if (O ’= wczytaj_dane (argv[2j)) 
{
return -1;

}
else

{
mode = 1;

}
break;

default:
help(argv[0]); 
return -1;

}/* switch */
}r

if ( mode == 1 )
{
s = mnt(); 
drukuj _wyni k(s); 
zapisz_model(s) ;

}
else

{
help (argv [ 01) ; 
return -1;

}

printf ("Done.\n");

KONIEC
****************************************************************************/
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Załącznik B

Załącznik B przedstawia program LFM zapisany w pliku lfm2.c, będący

implementacja gradientowej metody uczenia modelu rozmytego.
/*************************************************************************** 
Program : lfm2.c
Opis : Program implementujący uczenie metoda gradientowa
Wywołanie : lfm2.e -m <model> -p <parametry>

k'kr'kkr 'k-'kk-k- 'k 'k c-trkk łc k- k kr-k'k 'k k-'k 'k 'k 'k ~k'k 'i Ir kkk kkkkkkkkkkkkkki

#define VERSION "Version 2.02 September 24, 2000"
#define __ NO_MATH_INLINES "0"
#define MAXK 4
♦define MAXDATA 200
# include "stdio.h"
# include "float.h"
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <alloca.h>

struct Parametry
i

float q; /* warunek zakończenia */
float teta; /* parametr teta */
int imax; /* maksymalna ilosc iteracji */
char *dane; /* nazwa zbioru z danymi */

} Par;

struct Dane_Uczace 
{

int L;
float x [MAXDATA] [MAXK] 
float d [MAXDATA];

} Dane;

/* liczba danych uczących */
■ /* maciez zmiennych wejściowych */

/* wektor wzorcowych zmiennych wyjściowych */

struct Model 
{

int N; 
int n;
float x [MAXDATA] [MAXK] ; 
float sigma [MAXDATA] [MAXK] ; 
float y [MAXDATA] ;

} FM;

/* liczba reguł */ 
/* liczba zmiennych wejściowych */ 
/* maciez parametrów centrów poprzedników */ 
/* maciez stnd szerokości poprzedników */ 
/* wektor centrów następników */

struct Bieżące 
{

float xwe [MAXK] ; /* wektor zmiennych wejściowych */
float tau [MAXDATA] ; /* wektor poziomow zapłonu dla reguł */
float d; /* wzorcowe wyjście dla danych xwe */
float y; /* wyjście z modelu dla danych xwe */
float a; /* licznik modeli dla bieżących xwe */
float b; /* mianownik modelu dla bieżących xwe */
float err; /* bieżący blad uczenia sieci */
int iter; /* kolejna iteracja

*/
} Bież;

struct Error 
{

*/
double err [MAXDATA] ; /* wektor bledow
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} Err;

Funkcj a : F_Model
Opis : funkcja oblicza wartość wyjścia z modelu rozmytego 
Par we : zapisane w strukturze Bież 
Wyjcie r wa.rtosc wyjścia, z modeiu
****************************************************************************/

double F_Model(void)
{

int i,k;
double a,b,c,ptau=0; 
double tau=l;

a = 0; 
b = 0; 
c = 0;

for( k = 0; k < FM.N ; k++ )
{

tau=l;
for( i = 0 ; i < FM. n ; i+-h >
{

ptau = ( Biez.xwe[i] - FM.x[k], [i].)/FM. sigma[k] [i].;
tau = tau * exp( - (ptau * ptau));

}
Biez.tau[k] = tau; 

a = a + FM.y[k] * tau; 
b = b + tau;
}

c = a / b ;

Bież.a = a;
Biez.b = b;
Biez.y = c; 
return c;

/**************************************************************************** 
Funkcja : uczenie
Opis : funkcja dostraja parametry modelu rozmytego 
Par we : zapisane w strukturze Bież
Wyjcie : nowe wartości parametrów modelu zapisane w strukurze FM
k k kk kk kk k k k k k k k k k k kk k k kk k k k k k kk k k k k k k k kk k k k k k kk k kk kk kk kk kkk k kk kk k k k kk k k k k k kk f

void- uczenie (void)
{

int i,re
float a,b;
float ctmp, dtmp, dtmps ;
float xtmp [MAXDATA] [MAXK] , ytmp [MAXDATA] f sigtmp [MAXDATA] [MAXK] ;

for( m = 0 ; m < FM.N ; m++ >
{

ytmp.[m] = FM.y[mj - Par^teta * (Biez.y - Biez.d)*( Biez.tau[m]/Biez.b);

ctmp = ((FM.y[m] - Biez.y)/Biez.b)*Biez.tau[m]; 
for( i = 0; i < FM.n; i++ )
{

dtmp = 2 * ( Biez.xwefiJ - FM.x[mJ[iJ ) /
(FM. sigma [m] [i] *FM. sigma [m] [i] ) ;

dtmps = dtmp * ( Biez.xwe[i] — FM.x[m]Ei} ) *(1.0/FM.sigma [mJ[i]>; 
xtmpEm] [i] = FM.x[m][i] - Par.teta * (Biez.y - Biez.d)*ctmp*dtmp;
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sigtmp [m][i] = FM.sigma[m][i] - Par.teta * (Biez.y - 
Bież . d) *ctmp*dtmps;

}
}
for( m = 0; m < FM.N; m++)
{

FM. y [m] = ytmp [m] ;
for( i = 0; i < FM.n; i++)

{
if ((sigtmp[m] [i] > 0.0)&&(xtmp[m][i] >= 0))
{
FM.x[m] [i] = xtmp[m] [i] ;
FM. sigma [m] [i] = sigtmp[m] [i];

}
}

}
}

Funkcj a : wczytaj_model
Opis : funkcja wczytuje zapisany w pliku model rozmyty 
Par we : nazwa zbioru z modelem rozmytym 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)

int wczytaj_model(model_file) 
char model_file[20];
{

int i, j;
f 1 oat xtmp , y tmp, sigmtmp;

FILE *fm/

if ( (fm=fopen(model_ffLeA "r”) ) L= 0)
{

fscanf(fm, "%d", &FM.N); 
fscanf (fm, "%d", &FM.n) ; 
calloc(1,sizeof(FM)); 
for fi = 0; i < FM.N; I++J

{
for ( j = 0; j < FM.n; j-ł-h >
{

if (f scanf (fm, "%f", &xtmp) L= EOF ) 
FM.x[i][j] = xtmp;

if (fscanf (fm, "%f", &sigmtmp) != EOF )
FM. sigma [i] [j] = sigmtmp;

};
if(fscanf(fm, "%ff\ &ytmp) f= EOF };

FM.y[i] = ytmp;
};

ł
else

return -1; 
fclose(fm) ; 

return 0;
}

/***********************************************************************^*** 
Funkcja : wczytaj_parametry
Opis : funkcja wczytuje zapisane w pliku parametry 
Par we : nazwa zbioru z parametrami 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)
****************************************************************************/

int wczytaj_parametry(par_file) 
char p a-r_f i 1 e [ 2 0 ];
{ 
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int i tirip, i tmpi ; 
float xtmp; 
int data_n, data_k; 
char data_file[20];

FILE *fp;

if( (fp=fopen(par_file, ”r”)J != 0 \
{

fscanf(fp, "%s",. data_file); 
fscanf(fp, "%d", &data_k);
Dane.L = data_k;
fscanf(fp, "%f”, &xtmp) ;
Par.teta = xtmp; 
f s c anf(fp, ”%f", &xtmp);
Par.q = xtmp; 
f s c anf(fp, "%d", &itmpi);
Par.imax = itmpi;
if( wczytaj_dane(data_file) != 0) {};

}
else

return -1; 
fclose(fp); 

return 0;

z**************************************************************************** 
Funkcja : wczytaj_dane
Opis : funkcja wczytuje zapisane w pliku dane uczące 
Par we : nazwa zbioru z danymi 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)
****************************************************************************/

int wczytaj_dane(data_file) 
char data_f±1 e [20].;
{

int i, j, mn; 
float xtmp,ytmp, ztmp;
FILE *fd;

fd = fopen(data_file,"r") ; 
for (i = 0; i < Dane.L; i-H-j

{
for. ( j = 0; j. < FM.n; j++ )
{

if(fscanf(fd, "%f", &xtmp) '= EOF ) 
Dane.x[i][j] = xtmp;

};
if(fscanf(fd, "%f", &ytmp) t= FOK );

Dane.d[i] = ytmp;
};
fclose(fd); 
return 0;

}

^i(i(3(^^-^'k-k-k'k-)(-k-k3(-k-k-k-k-k-k-k-k'k'k'k'k-k3i:-k-k-i(-i(-k-k3e-k-k-k'k-k-k'ki(-k-k-k-k'k-k3(-k-k-k-i(-k3(-k-k3(-k-k-k'k-k-k-k3f-k'k-k-ie3(3<;-k-k'k

Funkcja : warunek
Opis : funkcja oblicza wartość bledu uczenia
Par we : biedy chwilowe zapisane w strukturze Err
Wyjcie : wartość bledu
i***************************************************************************/

double warunek()
{

int i;
doub 1e wa r= 0;

for(i = 0; i < Dane.L; i++) 
{
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war += Err.err[i]*Err.err[i];
}

return (war);
}

/**************************************************************************** 
Funkcja : drukuj__wynik
Opis : funkcja wyświetla dostrojony model rozmyty (reguły i zbiory rozm.) 
Par we : parametry modelu zapisane w strukturze FM 
Wyjcie : brak
****************************************************************************/

void drukuj_wynik (void) 
{
int i,m;

printf ("REZULTATY UCZENIA MODELU \n\n") ;

printf("Przy biedzie %f \n", Biez.err); 
printf("Po %d iteracjach \n”, Biez.iter); 

printf ("BAZA REGUŁ \nIŁ>;

f or ( m- = 0; m < FM.N; m++)
{

printf("(R(%d)): JEŻELI ", m + 1 );

for(i=0; i < FM.n; i++)
{

if (i>0)
printf("I ">;

printf("x%d jest A%d%d ",i+l, m+1,i+1 );
};
printf (" TO y jest B%d \n",m+l) ;

printf ("BAZA DANYCH \n") ;

for ( m = 0; m < FM.N; m++)
{

for(i=0; i < FM.n; i++)
{

printf (" A%d%d jest typu G(x,a,b) \n", m+1, i+1 );
printf("Parametr a (x[%d][%d]) = %f\n”, m+1, i+1, FM.x[m][i]);
printf("Parametr b (sigma[%d] [%d]) = %f\n", m+1, i+1, FM.sigma[m][i]);

}
printf(" B%d jest typu G(x,a,b) \n"J m+1 ); 
printf(" Parametr a (y[%d]) = %f \n", m+1, FM.y[m]); 
printf(" Parametr b = U.66 \n") ;

}
printf("Koniec \n");
}

/SHi*Jc**:H**i*i***i*************:H**i***-k'fc*'łr*****de***')t-k*-M'W*i*-fci*'H*i*******
Funkcj a : zbior_z_modelem
Opis : funkcja zapisuje do pliku dostrojony model rozmyty
Par we : parametry modelu zapisane w strukturze FM 
Wyjcie : brak
****************************************************************************/

void zbior_z_modelem(int ppar) 
{
int i,j;
FILE *fm;

if (ppar == 0)
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{
if( (fm=fopen("model.fm", "w") ) != 0 )
{

fprintf(fm, "%d \n", FM.N); 
fprintf(fm, "%d \n", FM.n); 
for (i =0; i < FM.N; i++)

{
for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{

fprintf(fm, "%f ", FM.x[i][j]); 
fprintf(fm, ”%f ”, FM.sigma[i][j]);

};
fprintf(fm, "%f \n", FM.y[i]);

}
else

return; 
fclose(fm);

);
if (ppar == 1)

{
if( (fm=fopen("model.fml","w") ) != 0 )
{

fprintf(fm, "%d\n”, FM.N); 
fprintf (fmr "%d \n"A FMm) ; 
for (i = 0; i < FM.N; i++)

{
for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{

fprintf(fm, ”%f ", FM.x[iJ[j]); 
fprintf(fm, "%f ", FM. sigma[i] [j ]) ;

};
fprintf(fm, "%f \n", FM.y[i]);

};
}

else
return; 

fclose(fm) ;
};

Funkcja : inicjalizacj.a
Opis : funkcja inicjalizuje pamięć
Par we : brak
Wyjcie : brak
*****^****9r*^******^*******^*********************^*^**^*********************//
void inicj alizacj a(void)
{

calloc(1,sizeof(Par)); 
calloc(1,sizeof(FM)); 
calloc(1,sizeof(Biez) ) ; 
calloc(1,sizeof(Err));

/ k kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kk kk k k kkk kkk kkkk k kk kk k kkkk k k k kk kkkkkkkkkkkkk kkk

Funkcj a : Ifm
Opis : funkcja realizujące główna petle uczenia 
Par we : parametry zapisane w strukturach 
Wyjcie : brak
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk/

void lfm()
{
int t, lz,ii=0 ;
double Emin = 10000000.00;
FILE *fe;
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fe=fopen("zble.err","w");

do
{

ii = ii + 1;
for( t = 0; t < Dane.L; t++)
{

for(lz=0; lz <= FM.n; lz++)
Biez.xwe[lz] = Dane.x[t],[Izj ;

Biez.d = Dane.d[t] ;
Err. err [t] = F_Model() - Dane. d[tł
uczenie () ;

}
Biex.iter = ii;
Bież.err = warunek(); 
if (Bież.err < Emin)
{

/* drukuj _wynik () ; */ 
zbior_z_modelem(0) ;
Emin = Bież.err;

};
if (ii = 8553 )
{
r

};
fprintf(fe,"%d %f \n",ii,Bież.err);

} while((warunek()>Par.q)&&(ii<Par.imax)); 
drukuj_wynik();
zbior_z_modelem (1) ; 
fclose(fe);

/**************************************************************************** 
Funkcja : help
Opis : funkcja podaje prawidłowa postać linii komend 
Par we : podana komenda 
Wyj cie : brak
*******i*********************^********************i*************************/

void help (const char *command)
{

printf("Usage\n"); 
printf("=====\n");
printf("Learning: %s -p <parameter-file> -m <model-file> \n", command); 
return;

}; /* help */

/**************************************************************************/

int main(argc, argv) 
int argc; 
char **argv;
{
int mode;
char filename[80];

printf("LFM - Uczenie Modelu Rozmytego\n"); 
printf(VERSION"\n");
printf("Copyright (C) 1998, Krzysztof TARGIEL\n\n"); 

inicjalizacja();
if ((argc < 2) || argv[1][0] != '-')

{
help (argv[0]); 
return -1;

}
else

{
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switch (argv[l][1])
{

case 'pr:
if (O != wczytaj_parametry (argv[2] ) ) 

{
return -1;

}
else

{
mode = 1;
}

break; 
case ’m’:
if ( 0 !- wczytaj _model (argv[ 2] })

{
return -1;

}
else

{
mode = 1;

}
break;

default:
help (argv[0] ) ; 
return -1;

}/* switch */

switch (argv[3] [1] )
{

case ’p’:
if (0 != wczytaj_parametry(argv[4])) 

{
return -1;

}
else

{
mode = 1;
}

break; 
case ’m’ :
if (0 != wczytaj_model(argv[4] >)

{
return -1;

}
else

{
mode = 1;
1

break;
default:

help (argv[0] ) ; 
return -1;

}/* switch */

if ( mode == 1 )
{

lfm();
}

else
{
help(argv[0]) ; 
return -1;

printf ("\nDone.\n");
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Załącznik C

Załącznik C przedstawia program FM zapisany w pliku fm.c, będący implementacja 

modelu rozmytego.

Program : fm.c
Opis : Program implementujący model rozmyty
Wywołanie : fm.e -m <model> -p <parametry>

****************************************************************************/

fdefine
fdefine
#define
#define
#include
#include
#include
#include
#include

VERSION "Version 2.01
__ NO_MATH_INLINES ”0”
rlXK 4
MAXDATA 200 

"stdio.h"
"float.h"
<string.h>
<math.h>
<alloca.h>

September 2S, 2000"

struct Parametry 
{

int n; /* liczba danych */
float q; /* warunek zakończenia */
float teta; /* parametr teta */
char *dane; /* nazwa zbioru z danymi */

} Par;

struct Dane_wejsciowe 
{

int L;
float x [MAXDATA] [MAXK] ; 
float y [MAXDATA];

} Dane;

/* liczba danych uczących */
/* macie z zmiennych wejściowych */
/* wektor wzorcowych zmiennych wyjściowych */

struct Model 
{

int N; /*
int n; /*
float x [MAXDATA] [MAXK] ; /*
float sigma [MAXDATA] [MAXK] ; /*
float y[MAXDATA]; /*

} FM;

liczba reguł */ 
liczba zmiennych wejściowych */ 
maciez parametrów centrów poprzedników */ 
maciez stnd szerokości poprzedników */ 
wektor centrów następników */

struct Bieżące 
{

float xwe [MAXK] ; /* wektor zmi ennych, we j s ci owych */
float tau [MAXDATA] ; /* wektor poziomow zapłonu dla reguł */
float d; /* wzorcowe wyjście dla danych xwe */
float y; /* wyjście z modelu dla danych xwe */
float a; /* licznik modeli dla bieżących xwe */
float b; /* mianownik modelu dla bieżących xwe V

} Biez;

y**************************************************************************** 
Funkcj a : F__Model
Opis : funkcja oblicza wartość wyjścia z modelu rozmytego 
Par we : zapisane w strukturze Biez 
Wyjcie : wartość wyjścia z modelu
****************************************************************************/

double F_Model (void) 
{
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int i,k;
double a,b,c,ptau=0,ptaue=0; 
double tau=l; 
float mi;

a = 0; 
b = 0; 
c = 0;

for( k = 0; k < FM.N ; k++ )
{

tau=l;
printf("R(%d)\n”, k+1); 
for( i = 0 ; i < FM.n ; i++ )
{
ptau = ( Biez.xweEi] - FM.x[k}[iJ)/FM.sigma[k][i];

ptaue = exp( - (ptau * ptau)); 
mi = ptaue;
tau = tau * ptaue;
printf("A%d%d a=%f sigma=%f mi=%f 

\n",k+1,i+1,FM.xEkJ[i]zFM.sigma[kJ [i],mi);
}
Bież.tau[k] - tau? 
printf("tau = %f \n”,tau); 

a = a + FM.yEk] * tau;. 
b = b + tau;
}

c = a / b ;

return c;

/*******:W:H:H********:H:H**********:H***************************************
Funkcja : wczytaj_model
Opis ; funkcja wczytuje zapisany w pliku model rozmyty 
Par we : nazwa zbioru z modelem rozmytym 
Wyjcie : kod bledu f0 OKZ -1 not OK)
****************************************************************************/

int wczytaj_model(model_file) 
chan model_filel20] ;
{

int i,j;
float xtmp,ytmp, sigmtmp;

FILE *fm;

if( (fm=fopen(model_file, "r”) ) != 0 )
{

fscanf (fm, łT%d", &FM.N) ; 
fscanf (fm,. "%d", &FM. n) ; 
calloc(1,sizeof(FM) ); 
for (i = 0; i < FM.N; i++)

{
for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{

if(fscanf(fm, "%f”, &xtmp) ’= EOF )
FM. x [ i ] [ j } — xtmp;

if(fscanf(fm, "%f", &sigmtmp) != EOF )
FM. sigma Eil Ejl = sigmtmp;

};
if(fscanf(fm, "%f", &ytmp) != EOF );

FM.y[i] = ytmp;
};

1
else

return -1; 
fclose(fm);



Załączniki 8-21

return 0;
}

Funkcja : wczytaj_parametry
Opis : funkcja wczytuje zapisane w pliku parametry 
Par. we l nazwa zbioru, z. parametrami- 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)
****************************************************************************/

int wczytaj_parametry(par_file) 
char par_file [20j ;
{

int itmp,itmpi; 
float xtmp; 
int data_n, data_k; 
char data_file[20];

FILE *fp;

if ( (fp=fopen(par_file,"r")) != 0 )
{

fscanf(fp, "%s", data_file); 
f sc anf(fp, "%d", &dat a_k);
Dane.L = data_k;
ifC wczytaj_dane(data_file) != 0) {};

}
else

return -1; 
fclose(fp); 

return 0;
}

z**************************************************************************** 
Funkcj a : wczytaj_dane
Opis : funkcja wczytuje zapisane w pliku dane uczące 
Par we : nazwa zbioru z danymi 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)

• kk k kkkkkk kk k kk k k k k k k

int wGzytaj_dane(data_file) 
char data_file[20];
.{

int i, j, mn; 
int data_n, data_k; 

float xtmp,ytmp, ztmp;
FILE *fd;

fd = fopen(data_file, "r") ;

for (i = 0; i < Dane.L; i++)
{

for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{

if(fscanf(fd, "%f”, &xtmp) ’= EOF )
Dane.x[i][j] = xtmp;

};
if(fscanf(fd, ”%f”, &ytmp) != EOF )

Dane ^y [i] = ytmp.;
};
fclose(fd); 
return 0;

}

/ k k k k k k k k kk k kk k kk kkkkkkk * k kkk kkk kkk kkk kk kkkk kkkkkkkkkk kk k k k.k k kkkkk kk k k kk kkk k k

Funkcja : inicjalizacja
Opis : funkcja inicjalizuje pamięć
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Par we : brak 
Wyjcie : brak

void inicjalizacja(void)
{

calloc(1,sizeof(Par) )v 
calloc(1,sizeof(FM)); 
calloc(1, sizeof (Biez) ) ;

/ * * * * * -k -k ** ***** -k k-k k* kk kkkk kk k kkk kk kkkk kk kkk k kkkk k k** *kkk * k-k* * kkkk* k*kk*kkkkkk

Funkcj a : help
Opis .: funkcj a podaje prawidłowa postać linii komend 
Par we : podana komenda 
Wyjcie : brak
****************************************************************************/

void help (const char *command)
{

printf(”Usage\n”); 
printf("=====\n");
printf ("Using:. %s -m <model-file> -p <parametr-file> \n"r command) ; 
return;

}; /* help */

/**************************************************************************/

int main(argc, argv) 
int argc; 
char **argv;
{

int mode, t,lz; 
float i,j;
FILE *fo;

printf ("FM - Implementacja Modelu P.ozmytego\n") ; 
printf (VERSION"\n") ;
printf("Copyright (C) 1999 Krzysztof TARGIEL\n\n"); 

inicj alizacj a();
if ((argc < 2) || argv[l][0] != ’-’)

{
help (argv[0]); 
return -1;

}
else

{
switch (argv[l][1] )

{
case ’p':

if (0 != wczytaj_parametry(argv[2]))
{
return -1;

}
else

{
mode =1;
};

case fmr :
if (0 != wczytaj_model(argv[2] ))

{
return -1;

}
else

{
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mode =1;
};

break;
default:

help (argv[0] ) ; 
return -1;

}/* switch */

switch (argyL31[.ll)
{

case ’p’:
if (0 != wczytaj_parametry(argv[4j)) 

{
return -1;

}
else

{
mode = 1;
};

break; 
case ’m':
if (0 ’= wczytaj_model(argv[4]))

{
return -1;

}
else

{
mode = 1;
In

break;
default:

help(argv[0]) z 
return -1;

}/* switch.*/

if ( mode == 1 )
{

fo = fopen(”ern,"w"); 
f or ( t. = 0; t < Dane..L; t++^

{
for(lz=0; Iz < FM.n; lz++)

Biez.xwe[lz] = Dane.x[t][Iz]; 
fprintf(fo, "%f %f \n”,F_Model(),Dane.y[t]);

1
fclose(fo);

}
else

{
help (argv[0]) ; 
return -1;

}

printf ("Done.\n”);

/****************^************^*****^***********^****************************
KONIEC
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Załącznik D

Załącznik D przedstawia program PFM zapisany w pliku pfm2.c, służący do 

prognozowania przy pomocy modelu rozmytego.

Program : pfm2.c
Opis : Program implementujący prognozowanie modelem rozmytym
Wywołanie : pfm2.e -m <model> -p <parametry>

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk k k k kk kkkk kk kk

#define VERSION "Version 1.02 January 16, 2001"
#define __ NO_MATH_INLINES ”0”
#define MAXK 4
#define MAXR 30 
#define MAXDATA 200 
#include "stdio.h"
# include "float.h"
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <alloca.h>

struct Parametry
i

float q; /* warunek zakończenia
float teta; /* parametr teta
int imax; /* maksymalna ilosc iteracji
int luczA /* liczba danych uczących
char *dane; /* nazwa zbioru z danymi

} Par a

struct Dane Uczące

*/
*/
*/

*/

{
int L;
float x [MAXDATA] [MAXK] 
float d [MAXDATA] ;

} Danef

typedef struct Model 
{

int N; 
int n;
float x[MAXR] [MAXK] ; 
float sigma [MAXR] [MAXK] ; 
float y[MAXR];

} FModel;

FModel FM,.FMo;

struct Biezace 
{

/* liczba danych uczących */
; /* maciez zmiennych wejściowych */

/* wektor wzorcowych zmiennych wyjściowych */

/* liczba reguł
/* liczba zmiennych wejściowych 
/* maciez parametrów centrów poprzedników 
/* maciez stnd szerokości poprzedników 
/* wektor centrów następników

*/
*/
*/
*/
*/

float xwe [MAXK] ; /* wektor zmiennych wejściowych */
float tau [MAXR] ; /* wektor poziomow zapłonu dla reguł */
float d; /* wzorcowe wyjście dla danych xwe */
float y; /* wyjście z modelu dla danych xwe */
float a; /* licznik modeli dla bieżących xwe */
float b; /* mianownik modelu, dla bieżących xwe */
float err; /* bieżący blad uczenia sieci */
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int iter;
*/
} Bież;

struct Error 
{

double err [MAXDATA] ;
*/
} Err;

/* kolejna iteracja

/* wektor bledow

z****************************************************************************  
Funkcj a : F_Model
Opis : funkcja oblicza wartość wyjścia z modelu rozmytego 
Par we : zapisane w strukturze Bież 
Wyjcie : wartość wyjścia z modelu
****************************************************************************/

double F_Model(void)
{

int i,k;
double a,b,c,ptau=0; 
double tau=l;

a = 0; 
b = 0; 
c = 0;

for( k = 0; k < FM.N ; k++ )
{

tau=l;
for( i = 0 ; i < FM.n z if+ >
{

ptau = ( Biez._xwe[i] - FM.x[k] [r] ) /FM^sigmajk] [i].;
tau = tau * exp( - (ptau * ptau));

}
Biez.tau[k] = tau; 

a = a + FM.y[k] * tau; 
b = b + tau;
}

c = a / b ;

Bież.a = a; 
Biez.b = b; 
Biez.y = c; 
return c;

Funkcja : uczenie
Opis : funkcja dostraja parametry modelu rozmytego 
Par we : zapisane w strukturze Bież
Wyjcie : nowe wartości parametrów modelu zapisane w strukurze FM
****************************************************** ************* * * * * * * * ** y

void uczenie(void)
{

int i,m; 
float a,b;
float ctmp, dtmp, dtmps ;
float xtmp [MAXR] [MAXK] f ytmp [MAXR], sigtmp [MAXR] [MAXK] ;

for( m = 0 ; m < FM.N ; m++ )
{

ytmp[m] = FM.y[m] - Par.teta * (Biez.y - Biez.d)*( Biez.tau[mj/Biez.b);
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ctmp = ((FM.y[m] - Biez.y)/Biez.b)*Biez.tau[m]; 
for( i = 0; i < FM.n; i++ )
{

dtmp = 2 * ( Biez.xwe[i] - FM.x[m] [i] ) /
(FM. sigma [m] [i J *FM. sigma [m] [i] );

dtmps = dtmp * ( Biez.xwe[i] - FM.x[m] [i] )*(1.0/FM.sigma [m] [i]); 
xtmp[m] [i] = FM.x[m}[i] - Par.teta * (Biez.y - Biez. d)^ ctmp* dtmp; 
sigtmp[m] [i] = FM. sigma [m] [i] - Par.teta * (Biez.y -

Biez.d)*ctmp*dtmps;
}

}
for ( m = 0; m < FM.N; m++)
{

FM . y[m] — ytmp [mj ;
for( i = 0; i < FM.n; i++)

if ((sigtmp[m][i] > 0.0)&&(xtmp[m][i] >= 0))
{
FM.x[m] [i] = xtmp[m] [i];
FM.sigma[m] [i] = sigtmp[m] [i];

}
}

}
}

Funkcja : wczytaj_model
Opis : funkcja wczytuje zapisany w pliku model rozmyty 
Par we : nazwa zbioru z modelem rozmytym 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)
k k kkk kkk kkkk kkk k k k k k k kkkk k k k kkk k kkkk kkkkkkkkk kkk kkkk kkk k kk kk k k kkkkk kkk k kkk k k J-

int wczytaj_model.(model_fi±e). 
char model_file[20];
{

int i, j;
float xtmp fytmp, s i gmtmp;

FILE *fm;

if( (fm=fopen (model_file, "r"}) != 0 >
{

fscanf.(fm,. "%d", &FM..N) ; 
fscanf (fm, "%d", &FM.n) ; 
calloc(1,sizeof(FM)); 
for (i = 0; i < FM.N; i++)

{
for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{

if(fscanf(fm, "%f”, &xtmp> != EOF )
FM.x[i][j] = xtmp;

if (fscanf (fm,. "%f”, &sigmtmp) ’= EOF )
FM.sigma [i] [j] = sigmtmp; };

if(fscanf(fm, "%f", &ytmp) != EOF );
FM.y[i] = ytmp ;

};
}

else
return -1; 

fclose(fm) ; 
return 0;

}

/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Funkcja : wczytaj_parametry
Opis : funkcja wczytuje zapisane w pliku parametry
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Par we : nazwa zbioru z parametrami 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)
****************************************************************************/

int wczytaj_parametry(par_file) 
char par_file[20];
{

int i tmp,i tmpi,i tmpi a; 
float xtmp; 
int data_n, data_k; 
char data_file[20];

FILE *fp;

if( (fp=fopen(pan_file,"r”)> 1= 0 )
{

fscanf(fp, "%s", data_file}; 
fscanf(fp, "%d", &data_k);
Dane.L = data_k;
fscanf(fp, ”%f", &xtmp) ;
Par.teta = xtmp; 
fscanf(fp, ”%f", &xtmp);
Par.q = xtmp; 
fs canf(fp, "% d", &i tmpij ;
Par.imax = itmpi;
fscanf (fp, "%d",- &itmpia) ;
Par.lucz = itmpia;
if( wczytaj_dane(data_file) != 0) {};

else
return -1; 

fclose(fp); 
return 0;

}

/**************************************************************************** 
Funkcj a : wczytaj_dane
Opis : funkcja wczytuje zapisane w pliku dane uczące 
Par we : nazwa zbioru z danymi 
Wyjcie : kod bledu (0 OK, -1 not OK)
***************************************************^************************/

int wczytaj_dane (data_file) 
char. data_file.[ 20 ] ;
{

int i, j, mn; 
float xtmp,ytmp, ztmp;
FILE *fd;

fd = fopen(data_file, ”r”) ; 
for (i = 0; i < Dane.L; i-H-j

{
for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{

if(fscanf(fd, "%f”, &xtmp) != EOF ) 
Dane.x[i][j] = xtmp;

};
if(fscanf(fd, ”%f”, &ytmp) ’= EOF ) ; 

Dane.d[i] = ytmp;
};
fclose(fd); 
return 0;

}

/****************************************************************************  
Funkcja : kopia
Opis : funkcja tworzy kopie modelu zapisanego w strukturze FM 
Par we : wskaźniki do odpowiednich struktur 
Wyjcie : brak
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kkkłkkkźikkźkkkkkkkikkĄkkkkkłkłkkkkkkk-kkk-kkkź-k-kk-k-kkk-kkk-k-kkkk-k-kk-kk-kkk-kk-kk-kk-k-k/

void kopia(FModel *a, FModel *b)
{

int i, j ; 
b->N = a->N; 
b->n = a->n;
for(i =0; i < a->N; i++ )

{
b->y[i] = a->y[i];

for(j =0; j < a->n; j++)
{

b->x[i][j] = a->x[i][j];
b->sigma[i] [j] = a->sigma[i] [ jj ;

}
}

Funkcj a : ustawBiez
Opis : funkcja ustawia zmienne wejściowe na I-tej sesji
Par we : numer sesji
Wyjcie : brak
**i****************i**********^*****i*************************************** !

void ustawBiez(int 1)
{
int i;

for(i = 0; i < FM.n; i++)
{

Biez.xwe[i] = Dane.x[1][i];
}
for(i = 0; i < FM.N; i++)
{

Biez.tau[i] = 0;
}

Biez.d = Dane.dTl];
Biez.y = 0;
Biez.a = 0;
Biez.b = 0;
Biez.err. = 0;
Biez.iter - 0;

}

y**************************************************************************** 
Funkcja : zerujBiez
Opis : funkcja zeruje bieżące parametry modelu
Par we : brak
Wyjcie : brak
****************************************************************************/

void zerujBiez(void)
{
int i;

for(i = 0; i < FM.n; i++) 
{

Biez.xwe[i] = 0;
}
for(i = 0; i < FM.N; i++) 
{

Biez.tau[i] =
}

Biez.d = 0;
Biez.y = 0;
Biez.a = 0;

0;
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Biez.b = 0;
Biez.err = 0;
Biez.iter = 0;

}

y**************************************************************************** 
Funkcja : warunek
Opis : funkcja oblicza wartość bledu uczenia 
Par we : biedy chwilowe zapisane w strukturze Err 
Wyjcie : wartość bledu
**************************************************************************** y

double warunek() 
{

int i;
double war=0;

for(i =0; i < Dane.L; i++)
{

war += Err.err[i]*Err.err[i];
}

return (war);

/**************************************************************************** 
Funkcja : drukuj_wynik
Opis : funkcja wyświetla dostrojony model rozmyty (reguły i zbiory rozm.) 
Par we : parametry modelu zapisane w strukturze FM 
Wyjcie : brak
* * * * * * * ******* * * * * * * * * * * ****** ****** ***** * ***** * * * **.* * * ** *** * * * * * * * * ** * ** * * * y

void drukuj_wynik.(.void.).. 
{
int i, m;

printf ("REZULTATY UCZENIA MODELU W’") ;

printf("Przy biedzie %f \n", Biez.err}; 
printf("Po %d iteracjach \n”, Biez.iter); 

printf ("BAZA REGUŁ \n") ;

for( m = 0; m < FM.N; m++)
{

printf (" (R (%d) ) : JEŻELI' ", m + 1 ) ;

for(i=0; i < FM.n; i++)
{

if (i>0)
printf("I ");

printf("x%d jest A%d%d ",i+l, m+1,i+1 );
};
printf(" TO y jest B%d \n",m+l);

printf("BAZA DANYCH \n”>;

for ( m = 0; m < FM.N; m++)
{

for(i=0; i < FM.n; i++)
{

printf(" A%d%d jest typu G(x,a,b) \n", m+1, i+1 );
printf("Parametr a (x[%d][%dj) = %f\n", m+1, i+1, FM.x[m}[i]);
printf("Parametr b (sigma[%d][%d]) = %f\n", m+lz i+1, FM.sigma[m][i] ) ;

}
printf(" B%d jest typu G(x,a,b) \n", m+1 );
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printf(" Parametr a (y[%d]) = %f \n", m+1, FM.y[m]); 
printf(" Parametr b =0.66 \n");

}
printf("Koniec \n");
}

/**************************************************************************** 
Funkcj a : zbior_z_modelem
Opis : funkcja zapisuje do pliku dostrojony model rozmyty
Par we : parametry modelu zapisane w strukturze FM 
Wyjcie : brak

void zbior_z_modelem(int ppar)
{
int i,j;
FILE *fm;

if (ppar == 0)
{

if ( (fm=f open ("model. fm" f "w")) ! = 0 )
{

fprintf (fm, "%d \n", FM.N); 
fprintf(fm, "%d \n", FM.n); 
for (i = 0; i < FM.N; i++)

{
for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{

fprintf(fm, "%f ", FM.x[i][j]); 
fprintf (fm, "%f ", FM. sigma [i] [j]);

};
fprintf (fm, "%f \n", FM.y[i]);

};
}

else
return; 

fclose(fm) ;
};

if (ppar == 1)
{

if ( (fm=fopen ("model .fml", "w") ) != 0 )
{

fprintf (fm, "%d \n", FM.N); 
fprintf (fm, "%d \n", FM.n); 
for (i = 0; i < FM.N; i++)

{
for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{

fprintf(fm, "%f ", FM.x[i}[j]); 
fprintf(fm, "%f ", FM.sigma [i] [j]); 

fprintf(fm, "%f \n", FM.y[i]);
};

}
else

return; 
fclose(fm);

};
if (ppar == 2)

{
if( (fm=fopen("model.fmO", "w”) ) ’= 0 )
{

fprintf (fm, "%d \n", FM.N); 
fprintf (fm, "%d\n", FM.n); 
for (i = 0; i < FM.N; i++)

{
for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{
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fprintf (fm, "%f ", FM. x [i] [j l) ; 
fprintf(fm, "%f ", FM. sigma [i] [ j ]) ;

};
fprintf(fm, rr%f \n", FM.yCiJ);

};
}

else
return; 

fclose(fm) ;
};

}

Funkcja : param
Opis : funkcja zapisuje do plików dostrojane parametry modelu rozmytego 
Far we : brak 
Wyjcie : brak
****************************************************************************/

void param () 
{
int i,j;
FILE *fx; 
FILE *fs; 
FILE *fy;

fx=fopen("paramx","a"); 
fs=fopen("params","a"); 
fy=fopen("paramy","a");

for (i = 0; i < FM.N; i++)
{

for ( j = 0; j < FM.n; j++ )
{

fprintf(fx, "%f ", 
fprintf(fs, "%f ", FM.

};
fprintf(fy, "%f ", FM.

};
fprintf(fx,”\n”); 
fprintf(fs,"\n"); 
fprintf(fy,"\n");

FM.x[i][j]); 
sigma[i][j]);

Y[i] );

fclose(fx); 
fclose(fs); 
fclose(fy);

}

Z****************************************************************************
Funkcja : inicjalizacja
Opis : funkcja inicjalizuje pamięć
Par we : brak
Wyjcie : brak
****************************************************************^***********/

void inicjalizacja(void)
{

calloc.(1,sizeof(Par)); 
calloc(1,sizeof(FM)); 
calloc(1,sizeof(FMo)); 
calloc(1,sizeof(Biez)); 
calloc(1,sizeof(Err));

}

/****************************************************************************  
Funkcja : lfm
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Opis : funkcja realizujące główna petle uczenia 
Par we : parametry zapisane w strukturach 
Wyjcie : brak
****************************************************************************y

void lfm()
{
int t,lz,ii=0 ;
double Emin = 10000000.00;
FILE *fe;

fe=fopen("zble.err”,"w") ;

do
{

ii = ii + 1;
f or ( t = 0; t < Dane.L; t++)
{

for(lz=0; lz <= FM.n; lz++)
Biez.xwe[lz] = Dane.x[t][lz];

Biez.d = Dane.d[t];
Err. err [t] = F_Model() - Dane. d[t] ; 
uczenie();

}
Biez.iter = ii;
Biez.err = warunek (); 
if (Biez.err < Emin)
{

/* drukuj_wynik(); */
zbior_z_modelem( 0) ; 
kopia (&FM, &FMo) ;
Emin = Biez.err;

} r

fprintf(fe, "%d %f \n",ii,Biez.err);
} while((warunek()>Par.q)&&(ii<Par.imax)); 

/* drukuj_wynik(); */
zbi or_z_model em (1) ; 
fclose (fe) ;

Funkcj a : help
Opis : funkcja podaje prawidłowa postać linii komend 
Par we : podana komenda 
Wyjcie : brak
****************************************************************************y

void help (const char *command)
{

printf("Usage\n"); 
printf(”=====\nn);
printf("Prediction: %s -p <parameter-file> -m <model-file> \n", command); 
return;

}; /* help */

y**************************************************************************/

int main(argc, argv) 
int argc; 
char **argv;
{
int mode; 
int MaxL;
char filename[80];
FILE *fw;

fw = f open("pred.wyn", "w ") ; 
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printf("PFM - Prognozowanie Modelem Rozmytym\n"); 
printf(VERSION"\n");
printf("Copyright (C) 2000, Krzysztof TARGIEL\n\n");

inicj alizacj a();
if ((argc < 2) |J argv[1J [OJ !=

{
help (argv[0J); 
return -1;

}
else

{
switch (argv[1J [1] )

{
case 'p':

if (0 ’= wczytaj_parametry(argv[2J) )
{
return -1;

}
else

{
mode = 1 ;

}
break; 

case ’m’ :
if (0 ! = wczytaj_model(argv[2J) )

{
return -1;

}
else

{
mode =1;
}

break;
default:

help(argv[0J) ; 
return -1;

}/* switch */

switch (argv[3][1])
{

case ’p’:
if (0 != wczytaj_parametry(argv[4]))

{
return -1;

}
else

{
mode =1;
}

break; 
case ’m’ :
if (0 != wczytaj_model(argv[4J ) )

{
return -1;

}
else

{
mode =1;
}

break; 
default:

help(argv[0J); 
return -1;

}/* switch */
};

if ( mode == 1 )
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{
MaxL = Dane.L;
Dane.L = Par.lucz; 
do
{
zerujBiez () ; 

lfm() ;
if (Dane.L == Par.lucz) 

zbior_z_modelem(2) ;
kopia(&FMoz&FM); 
ustawBiez(Dane.L);
printf("Predykcja po sesji: %d \n",Dane.L);
fprintf(fw," %f %f \n’\ (float)F_Model(),(float)Biez.d );
param();
zerujBiez();

Dane.L++;
} while(Dane.L < MaxL);

}
else

{
help (argv[0] ) ; 
return -1;

}
fclose(fw) ;
printf ("\nDone.\n");

z****************************************************************************
KONIEC
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Załącznik E

Załącznik E przedstawia program IVOL zapisany w pliku ivol.c, służący obliczania

zmienności implikowanej metodą Newtona-Raphsona.
/***************************************************************************  
Program : ivol.c
Opis : Program oblicza wartości implikowanej zmienności
Wywołanie : ivol.e

****************************************************************************y

tinclude <stdio.h>
#include <f1oat.h>
#include <math.h>

/**************************************************************************  
Funkcj a : fpNormal
Opis : funkcja obliczająca gestosc rozkładu normalnego
Par we : parametr dla ktorego jest obliczna wartość gestosci 
Wyjście : wartość funkcji gestosci
**************************************************************************/

float fpNormal(float d)
{
float fpN; 
float Pi;
fpN = (exp((-d*d)/2))/sqrt(2*Pi); 
return fpN;
}

/*************************************************************************  
Funkcj a : fNormal
Opis : funkcja obliczająca wartość dystrybuanty rozkładu normalengo

przy pomocy wzoru przylizonego.
Par we : parametr dla ktorego jest obliczna wartość dystrybuanty 
Wyjście : wartość funkcji dystrybuanty 
**************************************************************************/

float fNormal(float d)
{
float alfa=0.2316419; 
float bl=0.319381530; 
float b2=-0.356563782; 
float b3=l.781477937; 
float b4=-l.821255978; 
float b5=l.330274429; 
float pi=3.141593; 
float k,n,N; 
float lock=0;

if(d < 0)
{

lock=d; 
d = -d;

}

k = 1/(l+(alfa*d)); 
n = (l/sqrt(2*pi))*exp(-(d*d)/2);
N = 1 - n*(bl*k + b2*k*k + b3*k*k*k + b4*k*k*k*k + b5*k*k*k*k*k); 
if(lock<0)
{

N = 1 - N;
}

return N;
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}

Funkcj a : Delta
Opis : funkcja obliczająca warosc parametu

Delta - wrażliwości na zmiany instrumentu bazowego
Par we : S - cena akcji

T - czas do wykonania
E - cena wykonania
r - zeroryzykowa stopa zwrotu
sigma - zmienność

Wyjście : wartość parametru Delta
************************************************************************/

float Delta(float S, float T, float E, float r, float sigma)
{
float dl; 
float delta;
dl = (log(S) - log(E) + (r + 0.5 * sigma * sigma)*T)/(sigma*sqrt(T)); 
delta = fNormal(dl); 
return delta;
}

/************************************************************************  
Funkcj a : Gamma
Opis : funkcja obliczająca warosc parametu

Gamma - wrażliwości na zmiany parametru Delta
Par we : S - cena akcji

T - czas do wykonania
E - cena wykonania
r - zeroryzykowa stopa zwrotu 
sigma - zmienność

Wyjście : wartość parametru Gamma
****** * * ***************** *** ************** * * ****************************/

float Gamma(float S, float Tz float E, float rz float sigma)
{
float dl; 
float gamma;
dl = (log(S) - log(E) + (r + 0.5*sigma*sigma)*T)/(sigma*sqrt(T)); 
gamma = fpNormal (dl) / (S*sigma*sqrt (T)) ; 
return gamma;
}

/************************************************************************ 
Funkcj a : Theta
Opis : funkcja obliczająca warosc parametu

Theta - wrażliwości na upływ czasu
Par we S - cena akcji

T - czas do wykonania
E - cena wykonania
r - zeroryzykowa stopa zwrotu
sigma - zmienność

Wyjście : wartość parametru Theta
************************************************************************/

float Theta(float S, float Tz float Ez float rz float sigma)
{
float dlzd2; 
float theta;
dl = (log(S) - log(E) + (r + 0.5*sigma*sigma)*T)/(sigma*sqrt(T)); 
d2 = (log(S) - log(E) + (r - 0.5*sigma*sigma)*T)/(sigma*sqrt(T)); 

theta = S* sigma* fpNormal(dl)/(2*sqrt(T)) + r*E*exp(-
(r*T) ) *fNormal (d2) ;

return theta;

}
/************************************************************************ 
Funkcj a : Ro
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Opis

Par we

funkcja obliczająca warosc parametu
Ro - wrażliwości na zmiany zeroryzykowej stopy zwrotu 

S - cena akcji
T - czas do wykonania

E - cena wykonania
r - zeroryzykowa stopa zwrotu
sigma - zmienność

Wyjście : wartość parametru Ro
************************************************************************/

float Ro(float 3, float T, float E, float r, float sigma)
{
float d2; 
float ro;
d2 = (log(S) - log(E) + (r - 0.5*sigma*sigma)*T)/(sigma*sqrt(T)); 

ro = T*E*exp(-(r*T))*fNormal(d2);
return ro;
}

Funkcj a : Vega
Opis : funkcja obliczająca warosc parametu

Vega - wrażliwości na zmiany parametru chwiejnosc
Par we : S - cena akcji

T - czas do wykonania
E - cena wykonania
r - zeroryzykowa stopa zwrotu
sigma - zmienność

Wyjście : wartość parametru Vega
************************************************************************/

float Vega(float S, float T, float E, float r, float sigma)
{
float dl,d2;. 
float vega=0;
dl = (log(S) - log(E) + (r + 0.5*sigma*sigma)*T)/(sigma*sqrt(T) ); 
d2 = (log(S) - log(E) + (r - 0.5*sigma*sigma)*T)/(sigma*sqrt(T)); 
vega=S*sqrt(T)*fpNormal(dl);
return vega;
}

Funkcja BlackSholes
Opis : funkcja obliczająca teoretyczna warosc opcji
Par we : S - cena akcji

T - czas do wykonania
E - cena wykonania
r - zeroryzykowa stopa zwrotu
sigma - zmienność

Wyjście : teoretyczna wartość opcji 
************************************************************************/

float BlackSholes(float S,float T,float E,float r,float sigma ) 
{
float BS; 
float dl; 
float d2;

BS = 0; 
dl = (log(S) 
d2 = (log(S)

- log(E) +
- log(E) +

(r + 0.5 
(r - 0.5

* sigma *
* sigma *

sigma) *T) / (sigma*sqrt (T) ) ; 
sigma) *T) / (sigma*sqrt (T) ) ;

BS = S*fNormal(dl) - E*exp(-(r*T))*fNormal(d2); 
return BS;
}

z**************************************************************************** 
Funkcja : absol
Opis : funkcja oblicza wartość bezwzględna pomiędzy dwoma wartościami
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Par we : wartości
Wyjcie : wartość bezwzględna różnicy
3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c f

float absol(float a,float b)
{
if(a>b)

{
return(a-b);
}

else
{
return(b-a);
}

}

/***********************:w*********************************************** 
Funkcj a : ivol
Opis : funkcja obliczająca implikowana wartość chwiejnosci metoda

Newtona-Raphsona
Par we : S - cena akcji

T - czas do wykonania 
E - cena wykonania
r - zeroryzykowa stopa zwrotu
sigma - wartość początkową zmienności
eps - dokładność obliczeń
c - aktualna cena instrumentu pochodnego

Wyjście : wartość implikowanej zmienności

float ivol(float S, float T, float E, float rf float sigma, float eps, float 
c)

{
float x; 
float y; 
float z;

x = sigma;

do
{

y = x - (( BlackShol.es (S ,T.,.E, r, x) - c ) /Ve.ga (S, T,E., r, x) ) ; 
z = x; 
x = y;

}
while( absol(y,z) > eps );

return x;
}

y 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c * -A- * 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c  3c 3c 3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c3c  3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c j

main(){

int t;
float St, Ti,ci,ctmp,cstr; 

float Ex=100; 
float ra=0.05; 
float sigm=0.1; 
float epsi=0.01;

char dat[ 8 ] ;
FILE *gg;
FILE *ga;

/* printf("Copyright (C) 1999, Krzysztof TARGIEL\n\n"); */ 
printf("Cena wykonania : 
scanf("%f", &Ex);
printf("Stopa procentowa : ”); 

BlackShol.es
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scanf("%f", &ra) ;
printf("Volatility pocz : ") ;
scanf("%f", &sigm) ;
printf("Dokładność : "); 
scanf("%f", &epsi);

ga=fopen("m85.tt","r") ; 
gg=f open ("m85. out", "w") ;

while(fscanf(ga,"%s %d %f %f", dat,&t,&St,&ci) !=-l)
{
if (ci==0)

{
ctmp = cstr;
}

else
{
ctmp = ci;
}

cstr = ctmp;
Ti=t/365.0;
fprintf(gg,"%8s %d %f %f

%f\n",dat,t,St,ci,ivol(St,Ti,Ex,ra,sigm, epsi,ctmp)); 
}

fclose(gg); 
fclose(ga);
}

/* * * ************* * * * ******** * * * * * * * * ****** * * * * *************** * * * ****** * * * * * * * 
KONIEC

*****************************************************************************/
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Załącznik F

Załącznik F przedstawia program WSP zapisany w pliku wsp.c, służący obliczania 

mierników jakości prognozy.
/*************************************************************************** 
Program : wsp.c
Opis : Program obliczający mierniki predykcji
Wywołanie : wsp.e

************************************************************* ***************y

#define MAXDATA 200 
#include <stdio.h> 
#include <float.h> 
#include <math.h>

struct DaneWE 
{

float yp [MAXDATA] ; 
float y [MAXDATA]; 
int W;

} Dane;

/* wektor wartości prognozy */ 
/* wektor watrosci rzeczywistych */ 
/* liczba pomiarów */

/**************************************************************************** 
Funkcj a : wsp
Opis : funkcja oblicza wartość miernika WSP 
Par we : zapisane w strukturze Dane 
Wyjcie : wartość miernika WSP
****************************************************************************/

float wsp()
{

int i;
float erq[MAXDATA] , esum = 0;

for (i = 0; i < MAXDATA; i++)
{

erq[i] = 0;
}

for (i =0; i < Dane.N;i++)
{

erq[i] = (Dane.yfi] - Dane.yp[i])*(Dane.y[i] - Dane.ypfi]); 
esum = esum + erq[i] ;

}
return (e sum/Dane. N) ;

/**************************************************************************** 
Funkcj a : ndei
Opis : funkcja oblicza wartość miernika NDEI 
Par we : zapisane w strukturze Dane 
Wyjcie : wartość miernika NDEI
**********************************  * * * ****** ***************** * * ** ************ /

float ndei()
{

int i;
float esum = 0; 
float esr = 0; 
float ems, sigma, rms ; 
float ess = 0;

for (i =0; i < Dane.N;i++)
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{
esuH = esum + (Dane.y[i] - Dane.yp[i])*(Dane.y[i] - Dane.yp[i]); 
esr = esr + Dane.y[i];

}

ems = esr/Dane. N;

for (i =0; i < Dane.N;i++)
{

ess = ess + (Dane.y[i] - ems)*(Dane.y[i] - ems);
}

sigma = sqrt((ess/(Dane.N - 1) ) ) ;

rms = sqrt (esum/Dane .N) ;

return (rms/sigma) ;
}

/:W*:H***^********************:W*********:H**:H**********:K****************/
main()
{

int i;
float ypred, y;

FILE *ga;

ga=fopen("pred.wyn","r");

i = 0;
while(fscanf(ga,"%f %f",&ypred,&y)!=EOF)

{
Dane.yp[i]= ypred;
Dane.y[i] = y; 
i++;
Dane.N = i;
}

/* printf("Copyright (C) 2000; Krzysztof TARGIEL\n\n"j ; 
printf("Jakość predykcji (wsp) dla %d pomiarów : %f\n”,Dane.N,wsp()); 
printf("Jakość predykcji (ndei) dla %d pomiarów : %f\n",Dane.N,ndei()); 
fclose(ga);

*/

}

/jh*********^**^********^*************************************************
KONIEC

* k k kk k k kkk kk k k k k k k k k kkkkkkkkk kkk kkk -kkkkk kkk kkkk kkk k k k k k k k k kkkkk kkk kkk kkkkk kk y/
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Załącznik G

Załącznik G przedstawia wynik działania programu LFM.

LFM - Uczenie Modelu Rozmytego 
Version 2.02 September 24, 2000 
Copyright (C) 1998r Krzysztof TARGIEL

REZULTATY UCZENIA MODELU

Przy biedzie 2.379512 
Po 100 iteracjach

BAZA REGUŁ

(R(l)): JEŻELI xl j est Ali I x2 j est Al 2 I x3 j est Al 3 TO y j est BI
(R(2)): JEŻELI xl j est A21 I x2 j est A22 I x3 j est A23 TO y j est B2
(R(3)): JEŻELI xl j est A31 I x2 j est A3 2 I x3 j est A3 3 TO y j est B3
(R(4)): JEŻELI xl j est A41 I x2 j est A42 I x3 jest A43 TO y j est B4
(R(5)): JEŻELI xl j est A51 I x2 j est A52 I x3 j est A53 TO y j est B5
(R(6)): JEŻELI xl j est A61 I x2 j est A62 I x3 j est A63 TO y j est B6
(R(7) ).* JEŻELI xl j est A71 I x2 jest A72 I x3 jest A73 TO' y j est B7
(R(8)): JEŻELI xl j est A81 I x2 j est A82 I x3 j est A83 TO y j est B8
(R(9)): JEŻELI xl j est A91 I x2 j est A92 I x3 j est A93 TO y j est B9
(R(10)) : JEŻELI xl jest Al01 I x2 jest A102 I x3 jest A103 TO y j esi

BAZA DANYCH-

Ali jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[l][1]) = 
Parametr b (sigma[1][1]
A12 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[l] [2] ) = 
Parametr b (sigma[1][2]
A13 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[l][3]) = 
Parametr b (sigma[1][3]
BI jest typu G(x,a,b)
Parametr a (y[l]) = 1.
Parametr b =
A21 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[2] [1] ) = 
Parametr b (sigma[2][1]
A22 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[2][2]) = 
Parametr b (sigma[2][2]
A23 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[2][3]) = 
Parametr b (sigma[2][3]
B2 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (y[2] ) = 0.
Parametr b =
A31 jest typu G(x,a,b] 
Parametr a (x[3][1]) = 
Parametr b (sigma[3][1]
A32 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[3] [2] ) = 
Parametr b (sigma[3][2]
A33 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[3][3]) = 
Parametr b (sigma[3][3]
B3 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (y[3]) = 1.
Parametr b =
A41 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[4][1]) = 
Parametr b (sigma[4][1]
A42 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[4][2]) = 
Parametr b (sigma[4][2]
A43 jest typu G(x,a,b) 
Parametr a (x[4][3]) = 
Parametr b (sigma[4] [3]

0.085815 
) = 0.013073

0.057228 
) = 0.0.0377 9

1.037293 
) = 0.316301

037293
0.66

0.078024 
) = 0.013052

0.056204 
) = 0.003583

0.942990 
) = 0.316301

942990
0.66

0.101407 
) = 0.013073

0.060644 
) = 0.003801

1.037293 
) = 0.316301

037293
0.66

0.089691 
) = 0.013088

0.059600 
) = 0.003834

0.848687 
) = 0.3T6301
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B4 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (y[4]) = 0.848687 
Parametr b =0.66
A51 jest typu G(xza,b)
Parametr a (x[5][1]) = 0.066317 
Parametr b (sigma [5] [1] ) = 0.013076 
A52 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[5][2]) = 0.055885 
Parametr b (sigma[5][2]) = 0.004145 
A53 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[5][3]) = 1.131595 
Parametr b (sigma [5] [3]) = 0.316301 
B5 jest typu G(xzarb)
Parametr a (y[5]) = 1.131606 
Parametr b =0.66
A61 jest typu G(xra,b)
Parametr a (x[6][1]) = 0.078061 
Parametr b (sigma [6] [1] ) = 0.013095 
A62 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[6][2]) = 0.059547 
Parametr b (sigma [6] [2]) = 0.003690 
A63 jest typu G(xfa,b)
Parametr a (x[6][3]) = 1.508806 
Parametr b (sigma [6] [3] ) = 0.316301 
B6 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (y[6]) = 1.508806 
Parametr b =0.66
A71 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[7][l]) = 0.062397 
Parametr b (sigma[7][1]) = 0.013065 
A72 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[7][2]) = 0.059501 
Parametr b (sigma[7][2]) = 0.003817 
A73 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[7][3]) = 1.320201 
Parametr b (sigma[7][3]> = 0.316301 
B7 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (y[7]) = 1.320201 
Parametr b =0.66
A81 jest typu G(xra,b)
Parametr a (x[8][l]) = 0.081905 
Parametr b (sigma [8] [1] ) = 0.013066 
A82 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[8][2]) = 0.057333 
Parametr b (sigma[8] [2]) = 0.003789 
A83 jest typu- G(x,a,b)
Parametr a (x[8][3]) = 0.848687 
Parametr b (sigma [8] [3] ) = 0.316301 
B8 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (y[8]) = 0.848687 
Parametr b =0.66
A91 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[9][l]) = 0.070132 
Parametr b (sigma [9] [1]) = 0.013081 
A92 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[9] [2]) = 0..05937.4 
Parametr b (sigma [9] [2]) = 0.004070 
A93 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[9][3]) = 1.697411 
Parametr b (sigma [9] [3]) = 0.316301 
B9 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (y[9]) = 1.791714 
Parametr b =0.66
A101 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[10][l]) = 0.078038 
Parametr b (sigma[10][1]) = 0.013053 
A102 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[10][2]) = 0.055124 
Parametr b (sigma[10][2]) = 0.003450 
A103 jest typu G(x,a,b)
Parametr a (x[10][3]) = 1.037293 
Parametr b (sigma [10] [3] ) = 0.316301 
B10 jest typu G(x,arb)
Parametr a (y[10]) = 1.037293 

Parametr b =0.66
Koniec
Done


