
R 8. praktika: denbora serieak

Lauhilekoetan zehar jasotako serie historiko joeraduna honelakoa lizateke (ohartu, urtarokotasuna gorabehera, bilakaera
goraka doala):
>datuhist=c(12,14,16,20,15,16,18,21,18,19,22,25)

Joerarik gabekoa, berriz (ohartu, urtarokotasuna gorabehera, bilakaera egonkorrak direla):
>datuhist=c(12,14,16,20,13,15,15,21,11,14,17,19)

Baina orain denbora-serie moduan definitu behar ditugu datu horiek, hasiera (2012ko lehen lauhilekoa) eta frekuentzia
(urtean zenbat urtasasoi dauden alegia) zehaztuz:
>seriea=ts(datuhist,start=c(2012,1),frequency=4)

>seriea #seriea inbokatuta, egutegi formatuan agertzen da

>plot(seriea,lwd=3)

Orain, urtarokotasuna ezabatzeko, 4 tamainako batezbesteko higikorrak kalkulatuko dira (rep(1/4,4)), emaitza bukaeran
(side=1):
>bh4=filter(seriea,side=1,rep(1/4,4))

>bh4

>plot(seriea,lwd=3)

>lines(bh4,col=c("red"),lwd=2)

Urtarokotasunik gabeko BH4 serieari leunketa esponentziala aplikatuko diogu, baina horretarako aurrena NA balioak
kendu behar dizkiogu, lehen hirurak hain zuzen, eta 9garrenera arte hemen:
>bh4berria=bh4[4:9]

Eta, berriz ere, denbora-serietzat hartu:
>serieberria=ts(bh4berria,start=c(2012,4),frequency=4)

>serieberria

Orain, leunketa aplikatzen diogu. Joerarik gabeko seriea bada:
>espon=HoltWinters(serieberria,gamma=F,beta=F,alpha=0.4)

>espon$fitted # aurresanak

>espon$SSE # errore karratuen batura

>predict(espon,n.ahead=4) # geroko lehen lau aurresanak

>HoltWinters(serieberria,gamma=F,beta=F) # alfa egokiena

Eta joeraduna bada:
>espon=HoltWinters(serieberria,gamma=F,alpha=0.4,beta=0.8)

>espon$fitted # aurresanak

>espon$SSE # errore karratuen batura

>predict(espon,n.ahead=4) # geroko lehen lau aurresanak

>HoltWinters(serieberria,gamma=F) # alfa eta beta egokienak

Bi kasuetarako serie historikoa eta aurresanak irudika daitezke batera:
>plot(serieberria)

>lines(predict(espon,n.ahead=4),col=2)

Baina, kontuz, horretarako plot aginduan, x eta y ardatzetako eskalak moldatu behar dituzu, aurresanak ere sar daitezen
xlim,ylim.
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Orain, beste teknika bat garatu behar da: osagaien bereizketa. Eredu mota erabakitzeko urte guztietan datuen batezbestekoa
eta desbideratzea kalkulatu behar dira. Urte bakoitzeko datuak (gogoratu urte osoak hartzea) aparte sartzea gomendatzen
dizut horretarako. Adibidez, hasierako datuekin, 2014 urterako:
>x2014=c(12,14,16,20)

>mean(x2014) emaitza 15 da

>sd(x2014)

Gero emaitza guztiak bildu:
batezbestekoak=c(15,....)

desbideratzeak=c(....)

Eta batera grafikatu: >plot(batezbestekoak,desbideratzeak)
Emaitzaren arabera, erabaki eredu mota.
Orain, bereizketa egingo da. Adibidez, batukorra bada:
>osagaiak=decompose(seriea,type="additive")

>osagaiak

>plot(osagaiak)

Biderkakorra bada, additive ordez, multiplicative sartu behar da.

Azkenik, leunketan eskuraturiko aurresanei (U gabe zeuden, leunketa batezbesteko higikorrekin aplikatu diegulako) ares-
tian urtarokotasun-indizeak aplikatu behari dizkiezu. Horretarako, kalkulagailuarekin, nahikoa da aurresanei dagokien
urtarokotasun-indizea gehitu (eredu batukorra bada) edo haiekin bidertu (eredua biderkakorra bada).

PROIEKTU PERTSONALAK

PROIEKTUA 1

Aurreko aginduak garatu, hasieran datuhist datuak joerarekin asmatuz. Noski, leunketa esponentzial joeraduna beharko
duzu garatu. Datuak gutxienez 4 urtekoak izan behar dira.

PROIEKTUA 2

Aurreko aginduak garatu, hasieran datuhist datuak joerarik gabe asmatuz. Noski, leunketa esponentzial arrrunta beharko
duzu garatu. Datuak gutxienez 4 urtekoak izan behar dira.

EBALUAZIORAKO IRIZPIDE OROKORRAK Berrikuntzak eta osagarriak, aurkezpena bera, txostena, emaitzen
interpretazioa eta datuak errealak izatea edo iturriren batetik hartuak izatea baloratuko dira.

AHOLKUAK

Garatu lehenengo hemen emandako aginduak, zer egiten duten ikusteko. Gero, zure lanari ekin. Zalantzak eta abar,
emailez hobeto.
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