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Streszczenie: Szeregi czasowe wykorzystywane są do analiz i prognozowania. Na podstawie da-
nych historycznych należy określić, co stanie się ze wskaźnikami w najbliższej przyszłości. Uzy-
skanie dokładnej prognozy zależy od doboru parametrów modelu. Klasyczne podejście wymaga
dużych nakładów pracy i jest czasochłonne. W celu doboru najlepszego modelu często są używa-
ne kryteria informacyjne. Celem artykułu było pokazanie, jak należy stosować pakiet autoarima.
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TIME SERIES IDENTIFICATION AND FORECASTING
ON THE EXAMPLE OF BOX–JENKINS MODELS

Abstract: Time series are used for analysis and forecasting. Based on historical data, determine
what will happen to the indicators in the near future. Obtaining an accurate forecast depends on
the selection of model parameters. The classic approach requires a lot of work and is time-
-consuming. In order to select the best model, information criteria are often used. The aim of
this article was to show how to use the autoarima package.
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1. Wprowadzenie

Mamy do czynienia ze zbiorami danych uporządkowanych czasowo (rynki finan-
sowe, procesy makroekonomiczne, procesy technologiczne). Modele szeregów czaso-
wych zalicza się do statystycznych metod modelowania. Metody statystyczne w bada-
niach danych empirycznych rozwinęły się najpierw w dziedzinie ekonomii i finansów.
Stosowane są również w planowaniu i sprzedaży. Ważnym obszarem jest również teoria
sterowania. Badania statystyczne opierają się na analizie szeregów obserwacji proce-
sów rzeczywistych.

Do modeli statystycznych szeregów czasowych zalicza się m.in. modele autoregre-
sji AR (Auto Regressive), modele ze średnią ruchomą MA (Moving Average), modele
ARMA (Auto Regressive Moving Average) stanowiące kombinację obydwu wymie-
nionych typów, zintegrowane modele ARMA, czyli modele ARIMA (AutoRegressive
Integrated Moving Average) i ARIMAX (AutoRegressive Integrated Moving Average with
exogenous inputs) (Box i Jenkins 1970, Brockwell i Davis 1996, Welfe 2019).

W latach 60. i 70. XX wieku wielu autorów, wśród nich G.E.P. Box i G.M. Jenkins,
zajmowało się zagadnieniami statystycznych aspektów układów dynamicznych, stero-
wania adaptacyjnego, filtracji, prognozy, modeli dyskretnych szeregów czasowych i ich
własności. Usystematyzowanie tej tematyki znalazło się w słynnej monografii Boxa
i Jenkinsa pt. Time Series Analysis: Forecasting and Control (1970) z późniejszymi wyda-
niami. Box i Jenkins ze współautorami (Box i in. 2015) opracowali podejście do mode-
lowania szeregów czasowych w czasie rzeczywistym oraz kompletne podejście do bu-
dowania modelu, szacowania, prognozowania i kontroli.

Wśród modeli opracowanych przez Boxa i Jenkinsa szerokie zastosowanie znala-
zły modele autoregresji skończonego rzędu p, oznaczane jako AR(p). Zakłada się
w nich, że badany proces stochastyczny jest stacjonarny, a prognozowanie jego przy-
szłych wartości jest kombinacją liniową przeszłych i obecnych zaobserwowanych war-
tości procesu. Model autoregresji jest procesem losowym o nieskorelowanych wyra-
zach i skończonej wariancji.

Także dla stacjonarnych procesów stochastycznych opracowano model średniej
ruchomej, MA(q). Prognoza procesu jest sumą ważoną skończonej liczby wyrazów nie-
skorelowanego procesu losowego. Jest to rozwinięcie sformułowanej przez Yule’a
(1926) koncepcji filtru liniowego o skończonej liczbie wyrazów. Kombinacją obydwu
modeli jest model ARMA(p, q), który jest często stosowany w praktyce do prognozo-
wania różnych zjawisk i procesów.

Na szczególną uwagę zasługuje model ARIMA, czyli zintegrowany model ARMA,
przeznaczony do modelowania niestacjonarnych procesów stochastycznych. Według
niektórych badaczy, mimo swych zalet i elastyczności, model ARIMA jest techniką zło-
żoną; nie jest łatwy w użyciu i wymaga dużego doświadczenia (Bails i Peppers 1982).



Identyfikacja i prognozowanie szeregów czasowych... 93

W artykule Ceylan (2020) opracowano zintegrowane modele autoregresyjne ze śred-
niej ruchomej (ARIMA) do przewidywania trendu występowania COVID-19 w krajach
najbardziej dotkniętych epidemią. Badania z zastosowaniem modeli ARIMA opisano
w następujących pracach naukowych: Benvenuto i in. (2020) oraz Tandon i in. (2020).
W niniejszej pracy przedstawiono model ARIMA oraz metody służące do jego strojenia.

2. Model ARIMA

Model ARIMA służy do analizy statystycznej i wykorzystuje dane szeregów czaso-
wych do przewidywania przyszłych tendencji. Ten model jest formą analizy regresji,
która mierzy siłę jednej zmiennej zależnej w stosunku do innych zmiennych. Ponadto
jest szeroko stosowany do prognozowania przyszłych wartości danych, jako że umożli-
wia badanie różnic między wartościami w ciągach zamiast wartości oryginalnych
(Ljung 1998). Modele ARIMA mogą być szczególnie skuteczne w przypadkach, w któ-
rych dane wykazują niestacjonarność (Stellwagen i Tashman 2013).

Model ARIMA jest klasycznym modelem statystycznym do prognozowania i ana-
lizy szeregów czasowych i jest złożony z następujących elementów (Brownlee 2017):

– autoregresja (AR) – model pokazuje regresję zmiennej do poprzednich wartości;
– całkowanie (I) – dane zostają zastąpione różnicą między ich wartościami a po-

przednimi znaczeniami (i ten proces różnicowania mógł zostać wykonany więcej
niż raz);

– średnia ruchoma (MA) – model wykorzystuje zależność między obserwacją a błę-
dami reszt z modelu średniej ruchomej zastosowanej do obserwacji opóźnionych.

Każdy z tych komponentów jest wyraźnie określony w modelu jako parametr i ma
na celu jak najlepsze dopasowanie modelu do danych.

W przypadku modeli ARIMA domyślną notacją będzie ARIMA z parametra-
mi p, d i q, gdzie parametry są zastępowane wartościami całkowitymi, aby wskazać
rząd modelu.

Parametry modelu ARIMA są zdefiniowane w następujący sposób (Söderström
i Stoica 1997):

p – liczba opóźnień obserwacji w modelu (parametr autoregresyjny),
d – stopień różnicy (rząd różnicowania),
q – zakres średniej ruchomej (parametr średniej ruchomej).

Model ARIMA (p, d, q) opisany jest wzorem:
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Wyróżniamy modele ARIMA z uwzględnieniem sezonowości. Niesezonowe mo-
dele ARIMA są zazwyczaj oznaczane jako ARIMA (p, d, q), gdzie parametry p, d i q
są liczbami naturalnymi. Sezonowe modele ARIMA są zwykle oznaczane jako
ARIMA (p, d, q) (P, D, Q) [m], gdzie [m] odnosi się do liczby okresów w każdym sezo-
nie, a wielkie litery P, D, Q oznaczają składniki autoregresji, różnicowania i średniej
ruchomej dla sezonowej części modelu ARIMA (Pulagam 2020).

Model ARIMA można zbudować na wiele sposobów, aby pełnił funkcję modelu
ARMA bądź prostych modeli AR, I lub MA. Modele ARIMA są wykorzystywane przy
opisie szumu w zakłóceniach. Gdy dwa z trzech terminów są zerami, model można sto-
sować na podstawie niezerowego parametru, pomijając „AR”, „I” lub „MA” z akroni-
mu oznaczającego model. Na przykład ARIMA(1,0,0) to jest AR(1), ARIMA(0,1,0) to
jest I(1), a ARIMA(0,0,1) to jest MA(1) (Taylor G Smith 2017–2021b).

3. Klasyczny algorytm konstrukcji modeli ARIMA

Box i Jenkins (1983) zaprezentowali etapy modelowania szeregów czasowych:

1. Testowanie stacjonarności i sezonowości.
2. Znajdowanie obiecujących propozycji modeli.
3. Dopasowywanie modeli i zawężanie ich wyboru za pomocą kryteriów informacyj-

nych Akaikiego i Bayesa (AIC i BIC).
4. Wykonywanie testów diagnostycznych modeli.
5. Tworzenie prognoz.

Analiza Boxa–Jenkinsa odnosi się do systematycznej metody identyfikacji, dopa-
sowywania, sprawdzania i wykorzystywania zintegrowanych modeli szeregów czasowych
z autoregresją i średnią ruchomą.

Skuteczną procedurę Boxa–Jenkinsa budowania empirycznych modeli ciągów cza-
sowych można zrealizować w trzech etapach:

1. Specyfikacja lub identyfikacja modelu (z wykorzystaniem wykresów danych, auto-
korelacji, częściowych autokorelacji i innych informacji wybiera się klasę prostych
modeli ARIMA, co sprowadza się do oszacowania odpowiednich wartości para-
metrów p, d i q).

2. Estymacja modeli.
3. Diagnostyka lub testowanie modeli (dopasowany model jest sprawdzany pod ką-

tem niedoskonałości z uwzględnieniem autokorelacji reszt modelu).

Powyższe kroki są stosowane iteracyjnie, dopóki krok trzeci nie przyniesie żad-
nej poprawy w modelu (Hintze 2007). Metodą bazującą na tym podejściu jest pakiet
autoarima.
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4. Pakiet autoarima w Pythonie

W klasycznym modelu ARIMA musimy obliczyć wartości p, d i q. Używamy technik
statystycznych do generowania tych wartości, obliczając różnicę w celu wyeliminowania
niestacjonarności oraz wykreślając wykresy funkcji autokorelacji i częściowej autokorelacji
(ACF i PACF). W autoarima algorytm wygeneruje optymalne wartości p, d i q, tj. opty-
malne parametry modelu, aby zapewnić dokładniejsze prognozowanie (Maklin 2019).

Pmdarima składa się z kilku różnych bibliotek statystycznych i uczenia maszyno-
wego i działa przez uogólnienie wszystkich modeli ARIMA w jedną klasę. Do mo-
deli statystycznych (ARMA, ARIMA i SARIMAX) stosowano bibliotekę statsmodels
(Taylor G Smith 2017–2021a).

Funkcja autoarima testuje różne zestawy p i q (również P i Q dla modeli sezono-
wych), wybierając model, który minimalizuje AIC (lub inne kryteria informacyjne).
Aby wybrać warunki różnicujące, autoarima używa testu stacjonarności (takiego jak
rozszerzony test Dickeya–Fullera) i sezonowości (takiego jak test Canovy–Hansena)
dla modeli sezonowych (RDocumentation 2021).

W statystyce i ekonometrii rozszerzony test Dickeya–Fullera (ADF) sprawdza
hipotezę zerową pierwiastka jednostkowego w próbie szeregów czasowych. Hipoteza
alternatywna jest różna w zależności od używanej wersji testu, ale zwykle jest to stacjo-
narność lub trendostacjonarność. Jest to rozszerzona wersja testu Dickeya–Fullera dla
większego i bardziej skomplikowanego zestawu modeli szeregów czasowych.

Autoarima dobiera najlepszy model na podstawie kryteriów informacyjnych z naj-
mniejszą wartością i zwraca model ARIMA z odpowiednimi parametrami. W artykule
brane są pod uwagę kryteria informacyjne AIC (Taylor G Smith 2017–2021b).

Kryterium informacyjne Akaikego (AIC – Akaike Information Criterion) jest esty-
matorem względnej jakości modeli statystycznych dla danego zbioru danych. Biorąc pod
uwagę zbiór danych, AIC szacuje jakość każdego modelu w stosunku do każdego z po-
zostałych modeli. Wartość AIC pozwala oszacować, jak dobrze model pasuje do danych
i ocenić złożoność modelu, więc modele, które mają lepsze dopasowanie przy użyciu
mniejszej liczby funkcji, otrzymają lepszy wynik AIC niż podobne modele, które wyko-
rzystują więcej funkcji. AIC przedstawia następujący wzór (Akaike 1973):
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gdzie:
xi – rzeczywista wartość ciągu,

îx – wyjściowa wartość modelu,
n – długość ciągu czasowego,
k – liczba parametrów.
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Pakiet pmdarima w Pythonie pozwala szybko przeprowadzić wyszukiwanie w siat-
ce, a nawet tworzy obiekt modelowy, który można dopasować do danych treningowych.
Warto zwrócić uwagę, że ze względu na problemy ze stacjonarnością autoarima może
nie znaleźć odpowiedniego modelu. W takim przypadku nastąpi zgłoszenie błędu
ValueError, sugerujące podjęcie środków indukujących stacjonarność przed ponownym
dopasowaniem lub wybranie nowego zakresu wartości zamówienia. Wybór niestopnio-
wy (tj. zasadniczo przeszukiwanie siatki) może być powolny, szczególnie w przypadku
danych sezonowych. Algorytm krokowy został opisany przez Hyndmana i Khandakara
(2008) oraz na stronie alkaline-ml (Taylor G Smith 2017–2021b).

5. Przykład stosowania autoarima w Pythonie

W obliczeniach wykorzystano zestaw danych dotyczących miesięcznej sprzedaży
szampana od 1964 do 1972 roku (rys. 1).

Rys. 1. Sprzedaż szampana w latach 1964–1972
Źródło: opracowanie własne na podstawie Pulagam (2020)

Z wykresu widać, że obserwowane dane mają sezonowy charakter. Każdego roku,
od 1964 do 1972 roku, w okresie karnawału następuje gwałtowny wzrost sprzedaży.
Stacjonarność jest ważnym pojęciem w odniesieniu do szeregów czasowych i wszelkie
dane szeregów czasowych powinny zostać poddane testowi stacjonarności przed przy-
stąpieniem do konstruowania modelu. W celu sprawdzenia danych pod kątem stacjo-
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narności należy wykonać test ADF w pakiecie pmdarima w Pythonie. Wynik testu
(0.01, False) wskazuje, że dane są niestacjonarne (Pulagam 2020).

Kolejnym krokiem jest podział danych na treningowe i testowe, aby zbudować
model na uczącym zestawie danych i prognozować przy użyciu testowego zestawu
danych.

Następnym etapem jest wykorzystanie wytrenowanego modelu, który został zbu-
dowany we wcześniejszym kroku, do prognozowania sprzedaży na danych testowych.

W autoarima wartości p, d, q reprezentują składniki niesezonowe, a P, D, Q repre-
zentują składniki sezonowe. Jakość predykcji zależy od doboru optymalnych wartości
p, d i q (tab. 1) z różnymi kombinacjami oraz z uwzględnieniem niższych parametrów
AIC (Pulagam 2020).

Tabela 1
Dobór parametrów modelu ARIMA z najmniejszym AIC

W tabeli 2 znajduje się podsumowanie wybranego modelu ARIMA(1,1,2)(0,1,0)
[12] w Pythonie.

Na rysunku 2 przedstawiono prognozę sprzedaży szampana na podstawie danych
testowych w Pythonie.

ARIMA(0,1,0)(0,1,0)[12]       : AIC=1203.853,  

ARIMA(1,1,0)(1,1,0)[12]       : AIC=1192.025,  

ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12]       : AIC=1176.246,  

ARIMA(0,1,1)(0,1,0)[12]       : AIC=1174.731,  

ARIMA(0,1,1)(1,1,0)[12]       : AIC=1176.034,  

ARIMA(0,1,1)(1,1,1)[12]       : AIC=1176.700,  

ARIMA(1,1,1)(0,1,0)[12]       : AIC=1175.054,  

ARIMA(0,1,2)(0,1,0)[12]       : AIC=1174.769,  

ARIMA(1,1,0)(0,1,0)[12]       : AIC=1194.721,  

ARIMA(1,1,2)(0,1,0)[12]       : AIC=1174.564,  

ARIMA(1,1,2)(1,1,0)[12]       : AIC=inf,  

ARIMA(1,1,2)(0,1,1)[12]       : AIC=inf,  

ARIMA(1,1,2)(1,1,1)[12]       : AIC=1176.738,  

ARIMA(2,1,2)(0,1,0)[12]       : AIC=1176.127,  

ARIMA(1,1,3)(0,1,0)[12]       : AIC=1176.124,  

ARIMA(0,1,3)(0,1,0)[12]       : AIC=1176.458,  

ARIMA(2,1,1)(0,1,0)[12]       : AIC=1176.656,  

ARIMA(2,1,3)(0,1,0)[12]       : AIC=1180.583,  

ARIMA(1,1,2)(0,1,0)[12] intercept  : AIC=inf. 

Najlepszy model: ARIMA(1,1,2)(0,1,0)[12] 
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Tabela 2
Podsumowanie najlepszego modelu

Rys. 2. Prognoza sprzedaży szampana w pmdarima
Źródło: opracowanie własne na podstawie Pulagam (2020)

Analiza sprzedaży i zapasów towarów umożliwi efektywne zarządzanie całym łań-
cuchem dostaw. Dlatego ważnym elementem w biznesie jest analiza i predykcja sprze-
daży na podstawie danych i faktów. Pozwala to na czerpanie korzyści ze sprzedaży.
Do prognozowania sprzedaży na danych testowych stosujemy model treningowy. Na
rysunku 2 przedstawiono wygenerowaną prognozę porównaną z danymi rzeczywistymi.
Prognoza popytu jest dobrze dopasowana do danych testowych.

5. Podsumowanie

Problem prognozowania rozwiązuje się najczęściej przy zastosowaniu metod
predykcji opartych na szeregach czasowych z jedną zmienną, takich jak AR, ARMA
czy ARIMA. Najważniejszym krokiem w wyborze odpowiedniego modelu jest określe-

Zmienna  y 

Model  ARIMAX(1, 1, 2)(0, 1, 0 ) [12] 

Liczba obserwacji  85 

����������	
����� –583,282 

AIC  1174,564 

BIC  1183,670 

HQIC  1178,189 
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nie optymalnych parametrów. W modelach statystycznych wartość prognozy jest war-
tością wyjściową modelu, czyli wartością funkcji wyznaczonej na podstawie aktualnych
obserwacji.

W artykule przedstawiono, jak korzystać z funkcjonalności modelu autoarima
w celu doboru najlepszego modelu do predykcji.

W klasycznym modelu ARIMA lub SARIMA należy wykonać różnicowanie i wy-
kreślić wykresy ACF i PACF, co jest czasochłonne. Pokazano przykład prognozy dla
danych sprzedaży szampana z zastosowaniem autoarima z pakietu pmdarima w Pythonie.

Zaletami autoarima są:

– oszczędność czasu na zrozumienie statystyki oraz dobór najlepszego modelu,
– szybkość obliczenia,
– wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowej interpretacji wyników przez człowieka.

Do wad można zaliczyć zależność od kryteriów informacyjnych, np. AIC wynosi
logarytmiczną wartość prawdopodobieństwa i nigdy nie dowiemy się, który model był
najbardziej zbliżony do najlepszego.

Kierunkiem dalszych prac jest badanie wpływu kryteriów informacyjnych w mode-
lach szeregów czasowych na predykcje rozwoju pandemii COVID-19.

Podziękowania

Autorka dziękuje Recenzentowi za celne uwagi, które pomogły ulepszyć artykuł.
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