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UVODNA BESEDA

Statistični urad Republike Slovenije izvaja v sodelovanju s še drugimi pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne
statistike različna statistična raziskovanja, katerih rezultat so statistični podatki. Sporočilo, ki ga ti nosijo, pa
pogosto postane jasnejše šele pri analizi. Ker se statistična raziskovanja ponavljajo, lahko statističnim podatkom
sledimo tudi v času, tako da spremljamo njihove časovne vrste. Pomemben del analize časovnih vrst (predvsem
mesečnih in četrtletnih) je desezoniranje; to je postopek, pri katerem se iz časovne vrste odstranijo vplivi sezone
in koledarja, če ti obstajajo. Namen desezoniranja je odstraniti omenjene vplive, saj ti lahko zameglijo druga
pomembna gibanja, ki nas zanimajo.
Na Statističnem uradu spremljamo razvoj stroke in novosti pri desezoniranju in pri tem tudi dejavno sodelujemo.
Skušamo slediti smernicam, ki so jih pripravili strokovnjaki, da bi bilo desezoniranje čim uspešnejše. Nenehno si
prizadevamo izboljšati postopke, narediti desezoniranje razumljivejše in preglednejše ter ga približati
uporabnikom. Uporabniki, ki jih zanima le krajevno (lokalno) dogajanje, namreč povprašujejo predvsem po
originalnih podatkih. Tem uporabnikom bi radi pokazali, kaj jim lahko povejo desezonirani podatki. Uporabnike,
ki želijo krajevno dogajanje primerjati z dogajanjem v drugih državah, pa bi radi poučili, da so zaradi razlik med
državami ravno desezonirani podatki najustreznejši za mednarodne primerjave.
Namen priročnika je predvsem predstaviti desezoniranje časovnih vrst v teoriji. S primerom enega izmed
programov za desezoniranje pa želimo nakazati, kako lahko desezoniramo v praksi. Ker se desezoniranje v
Sloveniji še razvija, ne bo odveč slovensko-angleški slovarček izrazov, povezanih s časovnimi vrstami, ki smo
ga na Statističnem uradu sicer pripravili za lastne potrebe.

Mag. Irena Križman,
generalna direktorica
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UVOD

V današnjem času se vsakodnevno srečujemo z veliko količino podatkov. Podatki so najprej samo številke, z
analizo pa ugotavljamo, kakšno zgodbo nam pripovedujejo. Če si podatki sledijo v času, jim rečemo časovna
vrsta.
V prvem poglavju priročnika je predstavljena teorija časovnih vrst. Najprej govorimo o (univariatni) analizi
časovnih vrst, pri kateri sta zelo pomembna ozadje časovne vrste in graf. Nato se srečamo z vplivi, ki so lahko v
časovni vrsti: vpliv osamelcev, vplivi sezone, vplivi koledarja. Potem govorimo o razčlenitvi časovne vrste na
komponente: na komponento trend-cikel, sezonsko komponento in iregularno komponento. Potem opišemo
desezoniranje in razložimo pomen tega postopka. Podamo tudi nekaj napotkov, ki naj pomagajo pri izbiri
modela. Nekaj besed namenimo še napovedovanju časovnih vrst.
Drugo poglavje govori o praktični uporabi izbranega programa za desezoniranje časovnih vrst. Gre za program
Demetra+ (različica 1.0.4), ki ga uporabljamo na Statističnem uradu. Izmed dveh metod, ki sta vgrajeni v
programu, uporabljamo metodo TRAMO/SEATS. V tem poglavju predstavimo Demetro+ in opišemo, kako
poteka delo s tem programom, če hkrati desezoniramo več časovnih vrst.
V tretjem poglavju se dotaknemo objavljanja in uporabe podatkov. Omenimo, kateri rezultati desezoniranja
uporabnike najbolj zanimajo, katere izraze uporabljamo v objavah, katere podatke uporabljamo za komentiranje
in medsebojno primerjanje. Opozorimo na glavne uporabnike rezultatov desezoniranja. Ob primerih uporabe in
interpretacije podatkov pa pokažemo, kje lahko pride do napak zaradi pomanjkljivega poznavanja
desezoniranja.
Pomemben del priročnika je tudi slovensko-angleški slovarček izrazov, povezanih s časovnimi vrstami, dodana
pa je tudi razlaga izrazov. Slovarček smo na Statističnem uradu sicer pripravili za lastne potrebe, želimo pa, da
bi koristil tudi drugim slovenskim uporabnikom.
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1 TEORIJA ČASOVNIH VRST
1.1

ANALIZA ČASOVNIH VRST

Časovna vrsta (ang.
) je časovno urejeno zaporedje številčnih podatkov, ki izražajo vrednost neke
spremenljivke. Podatki se navadno izmerijo v enakih časovnih intervalih, npr. vsak mesec, vsako četrtletje,
vsako leto. Na Statističnem uradu Republike Slovenije se srečujemo z mesečnimi, četrtletnimi, letnimi in tudi z
večletnimi časovnimi vrstami. Časovne vrste najdemo na ekonomskem področju (npr. indeks industrijske
proizvodnje, poslovne tendence v storitvenih dejavnostih, izdatkovna struktura BDP), demografskem in
socialnem področju (npr. povprečna mesečna plača, kazalnik zaupanja potrošnikov, število rojstev) in še kje.
Poznamo časovne vrste, pri katerih se meritve opravijo le ob določenih časih in kažejo vrednost podatka v
danem trenutku (npr. število brezposelnih); takim časovnim vrstam pravimo trenutne časovne vrste. Poznamo
tudi časovne vrste, pri katerih vrednosti podatkov v danih časovnih intervalih agregiramo (npr. mesečna količina
padavin); take časovne vrste se imenujejo intervalne časovne vrste.
V matematiki je časovna vrsta slučajni1 proces
množica časovnih točk, npr.
ali

, pri čemer je
.

slučajna spremenljivka za vsak

,

pa števna

Področje statistike, ki preučuje časovne vrste, se imenuje analiza časovnih vrst.
Cilji analize časovnih vrst:
 opis: zanima nas, kaj se dogaja s podatki v danem časovnem obdobju;
 razlaga: želimo razložiti pojav oz. problem, ki ga proučujemo, ali pa stanje, v katerem smo se znašli;
 napovedovanje: iz preteklih podatkov lahko ocenimo prihodnje vrednosti;
 nadzor: želimo nadzirati ali izboljšati kak proces.
Graf nam o časovni vrsti pove največ. Na grafu hitro opazimo, kaj se dogaja s podatki. Vidimo:
-

dolžino časovne vrste;

-

ali kak podatek manjka (graf je prekinjen);

-

izstopajoče vrednosti (osamelci, problemi in napake v podatkih);

-

ali podatki 'v povprečju' naraščajo, padajo, ostajajo enaki (trend);

-

kako so podatki odvisni od mesecev (sezonska nihanja);

-

aditivni ali multiplikativni model.

Ozadje časovne vrste so vse informacije o časovni vrsti, ki jih imamo (npr. informacije o raziskovanju, kako
dobimo podatek v časovni vrsti). Ozadje nam pomaga, da se odločimo, ali je neki model smiseln ali ne. Lahko
se namreč zgodi, da časovni vrsti postavimo statistično ustrezen model, njegova interpretacija pa ni smiselna;
tak model ni dober.

1

V Statističnem terminološkem slovarju srečamo poleg izrazov slučajna napaka, slučajna spremenljivka, slučajni proces ipd. tudi izraze
naključna napaka, naključna spremenljivka ipd. V tem priročniku uporabljamo prve.
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Primer: Povprečna mesečna temperatura zraka v kraju Recife (Brazilija) v letih 1953–1962
V spodnji tabeli so dani podatki za povprečno mesečno temperaturo zraka v kraju Recife za vsak mesec v letih
od 1953 do 1962. Meseci so označeni z zaporednimi številkami od 1 do 12.
Tabela 1: Povprečna mesečna temperatura zraka 1953–1962, Recife, Brazilija (Chatfield, 2004)
leto\mesec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1953

26,8

27,2

27,1

26,3

25,4

23,9

23,8

23,6

25,3

25,8

26,4

26,9

1954

27,1

27,5

27,4

26,4

24,8

24,3

23,4

23,4

24,6

25,4

25,8

26,7

1955

26,9

26,3

25,7

25,7

24,8

24,0

23,4

23,5

24,8

25,6

26,2

26,5

1956

26,8

26,9

26,7

26,1

26,2

24,7

23,9

23,7

24,7

25,8

26,1

26,5

1957

26,3

27,1

26,2

25,7

25,5

24,9

24,2

24,6

25,5

25,9

26,4

26,9

1958

27,1

27,1

27,4

26,8

25,4

24,8

23,6

23,9

25,0

25,9

26,3

26,6

1959

26,8

27,1

27,4

26,4

25,5

24,7

24,3

24,4

24,8

26,2

26,3

27,0

1960

27,1

27,5

26,2

28,2

27,1

25,4

25,6

24,5

24,7

26,0

26,5

26,8

1961

26,3

26,7

26,6

25,8

25,2

25,1

23,3

23,8

25,2

25,5

26,4

26,7

1962

27,0

27,4

27,0

26,3

25,9

24,6

24,1

24,3

25,2

26,3

26,4

26,7

Graf originalnih podatkov:
Narišemo temperaturo v odvisnosti od časa. Spremenljivko čas označimo s , spremenljivko temperatura pa z
. Zaporedne točke povežemo z ravnimi črtami, da dobimo linijski diagram.
Graf 1: Povprečna mesečna temperatura zraka 1953-1962, Recife, Brazilija
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Na grafu vidimo, da ima časovna vrsta 120 podatkov. Vidimo tudi, da noben podatek ne manjka. Opazimo nekaj
izstopajočih vrednosti: vrednost za februar 1955 (26. podatek) je precej nizka, vrednost za april 1960 (88.
podatek) je precej visoka, prav tako vrednost za julij 1960 (91. podatek). Zdi se nam, da podatki v povprečju
ostajajo enaki. Temperature so najvišje od decembra do marca, nato padajo in dosežejo najnižje vrednosti od
julija do avgusta, potem pa spet naraščajo.
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1.2

OSAMELCI
) so večje spremembe vrednosti, ki v časovni vrsti še posebej izstopajo.

Osamelci (ang.

Za vsak osamelec v časovni vrsti želimo vedeti, zakaj se je pojavil. Na to vprašanje lahko najbolje odgovori
nosilec raziskovanja; ta ima namreč na voljo vse informacije. Osamelce, ki se pojavijo zaradi napak v podatkih,
je treba pred nadaljnjo analizo popraviti. Osamelce, za katere obstaja razlog (npr. gospodarska kriza, stavka),
vključimo v model.
Osamelci na koncu časovne vrste so nezanesljivi, sprememba tipa osamelca pa lahko pripelje do velikih revizij
podatkov. Če je odstotek osamelcev v časovni vrsti velik, so rezultati analize manj zanesljivi.
Poznamo več tipov osamelcev, predstavili pa bomo nekaj najpogostejših.
 Aditivni osamelec (ang.
, AO) na grafu opazimo kot konico. Časovna vrsta nenadoma precej
opazno naraste ali pade, potem pa se takoj vrne na prejšnjo vrednost, tako da se vpliv pozna samo pri enem
podatku. Aditivni osamelec se lahko pojavi npr. zaradi stavke, kolektivnega dopusta.
Graf 2: Aditivni osamelec (AO)
AO
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 Pri prehodni spremembi (ang.
, TC) se vrednosti v časovni vrsti zaradi neke motnje
nenadoma spremenijo (narastejo ali padejo), potem pa se vrsta počasi vrne v stanje pred motnjo. Vzroki za
prehodno spremembo so podobni kot pri AO, le da tukaj traja dlje, da njihov vpliv na časovno vrsto poneha.
Graf 3: Prehodna sprememba (TC)
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 O spremembi nivoja (ang.
, LS) govorimo, če pri povprečni vrednosti časovne vrste pride v neki
točki do preloma (povprečna vrednost precej opazno naraste ali pade). Spremeni se raven (nivo) časovne
vrste, in ta sprememba ostane. Raven časovne vrste se spremeni npr. zaradi spremenjenih definicij,
klasifikacij, metodologije.
Graf 4: Sprememba nivoja (LS)
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VPLIVI SEZONE IN KOLEDARJA

Na gibanje vrednosti v časovni vrsti vpliva več dejavnikov.
Vplivi sezone
Ljudje smo podvrženi različnim naravnim ritmom. Verjetno vsi opažamo, kako dejavniki, kot so trajanje dneva,
menjavanje letnih časov in spreminjanje vremena, vplivajo na našo aktivnost. Spomladi se lahko pojavi
utrujenost, pozimi pa zaradi ogrevanja porabimo več energije. Na nas vplivajo tudi socialni ritmi, kot so npr.
počitnice. Ti naravni in socialni ritmi so večinoma znani in skoraj popolnoma predvidljivi tudi v prihodnosti. Če
torej merimo nek rezultat človeške aktivnosti vsak mesec ali vsako četrtletje, lahko v meritvah opazimo značilno
sled omenjenih ritmov.
Vrednosti podatkov v veliko časovnih vrstah nihajo s periodo eno leto; to je posledica menjavanja letnih časov.
Tak primer je temperatura.
Dolžina večine mesecev se ponavlja iz leta v leto, zato je ta vpliv sezonski. Meseci so različno dolgi (28, 29, 30
ali 31 dni), prav tako četrtletja (90, 91 ali 92 dni). Čas med dvema zaporednima meritvama vpliva predvsem na
spremenljivke, pri katerih je vrednost odvisna od dolžine obdobja.
Vplivi koledarja
Vplivi koledarja se nanašajo na ekonomske vplive, povezane s koledarjem.
 Vpliv števila delovnih dni
Meseci večinoma ne vsebujejo polnega števila tednov. Posamezni dan v tednu se v enem mesecu ponovi
vsaj štirikrat, kak dan lahko tudi petkrat. Ker je veliko aktivnosti odvisnih od tedenskega ritma, lahko na
vrednosti v časovni vrsti vpliva število delovnih dni. Tak primer je proizvodnja v tovarni televizorjev: če ima
mesec 22 delovni dni, bo verjetno narejenih več televizorjev, kot če ima mesec samo 21 delovnih dni.
 Vpliv prestopnega leta
Če je leto prestopno, ima februar 29 dni, sicer jih ima 28. Dodaten dan v mesecu lahko vpliva na vrednosti
podatkov v časovni vrsti.
Leto je prestopno, če je deljivo s 4, razen če je deljivo s 100 in ni deljivo s 400. Primeri prestopnih let: 1996, 2000, 2004. Primeri
navadnih let: 1900, 2009, 2010, 2013.

 Vpliv praznikov
Tudi prazniki lahko vplivajo na vrednosti podatkov v časovni vrsti. Nekateri prazniki so namreč dela prosti
dnevi, in to se pozna npr. pri proizvodnji in prodaji.

12

Metodološki priročnik, št. 2/2013

 Vpliv velike noči
Velika noč je premakljiv praznik, zato je tak tudi njen vpliv. Navadno privzamemo, da se vpliv velike noči na
časovno vrsto lahko pozna nekaj dni pred tem praznikom.
Veliko noč praznujemo prvo nedeljo po prvi spomladanski polni luni (med 22. marcem in 25. aprilom). Zato se pri mesečnih
podatkih pozna vpliv velike noči v marcu ali v aprilu, pri četrtletnih podatkih pa v prvem ali v drugem četrtletju.

Vplive sezone in koledarja na vrednosti podatkov v časovni vrsti skušamo oceniti in jih upoštevati pri analizi
časovnih vrst.

1.4

RAZČLENITEV ČASOVNE VRSTE

V vrednostih podatkov v časovni vrsti opazimo nihanja in jih želimo analizirati. Zato časovno vrsto razdelimo na
komponente; te so prav tako časovne vrste; temu postopku pravimo razčlenitev časovne vrste (ang.
). Primer podrobnejše razčlenitve je opisan v prilogi 1.
Razčlenitev ni vedno najboljši pristop, vendar je zelo koristen, če v nihanjih prevladujeta trend in sezona.

 Komponenta trend-cikel (ang.

)

Metode za analizo časovnih vrst pogosto ocenjujejo trend in nekatera ciklična nihanja skupaj.
Trend lahko nekoliko poenostavljeno definiramo kot dolgoročno gibanje povprečja časovne vrste oz. smer
razvoja časovne vrste. Privzamemo, da mora biti trend precej gladek, s časom pa se mora razvijati brez
večjih motenj.
Ciklična nihanja, ki spadajo v komponento trend-cikel, so ciklična nihanja s časovno periodo, daljšo od
enega leta. Tak primer so ekonomski oz. poslovni cikli, ki naj bi vplivali na ekonomske podatke. Ti cikli imajo
periodo od nekaj let do več deset let, imenovani pa so po znanih osebah (Kitchin, Juglar, Kuznets,
Kondratiev …).
Pri definiciji trenda je pomembno, kaj pomeni izraz 'dolgoročno gibanje'. Če imamo prekratko časovno vrsto,
se ciklična nihanja z dolgo časovno periodo zdijo kot trend. Tak pogled ni pravilen, lahko pa je koristen.
H komponenti trend-cikel štejemo spremembe nivoja (LS), saj pri teh osamelcih pri povprečni vrednosti
časovne vrste pride v neki točki do preloma.
 Sezonska komponenta (ang.

)

Sezonska komponenta vključuje vplive sezone in koledarja. Sem spadajo naravni in socialni vplivi, kot so
spreminjanje letnih časov, število delovnih dni in vpliv praznikov. Sezonska komponenta ima periodo eno
leto. Iz leta v leto se lahko počasi spreminja, njeni vplivi pa se znotraj enega leta približno izničijo.
 Iregularna komponenta (ang.

)

Iregularna komponenta je sestavljena iz nihanj, ki ne spadajo niti v komponento trend-cikel niti v sezonsko
komponento. To so ostanki, aditivni osamelci (AO) in prehodne spremembe (TC), včasih pa tudi prehodna
nihanja. Iregularna komponenta je pomembna pri oceni veljavnosti modela. Če izberemo dober model,
ostanki predstavljajo slučajno napako.
Časovna vrsta ostankov mora zadoščati naslednjim pogojem:
1. V povprečju mora imeti vrednost 0 (če je model aditiven) oz. 1 (če je model multiplikativen).
2. Vrednosti ob različnih časovnih točkah morajo biti med seboj neodvisne. To pomeni, da ne moremo
nobene vrednosti napovedati iz prejšnjih vrednosti.
3. Biti mora normalno porazdeljena (normalna porazdelitev je namreč model za slučajno spremenljivko).
Razčlenitvena shema določa, kako komponente sestavimo v originalno časovno vrsto. Najpogostejša sta
aditivni in multiplikativni model.
Naj bo
originalna vrednost,
vrednost komponente trend-cikel,
vrednost sezonske komponente, pa
vrednost iregularne komponente, in sicer ob času .
Aditivni model (ang.

):

za vsak
Pri aditivnem modelu je časovna vrsta originalnih podatkov enaka vsoti svojih komponent.
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Primer:
Tabela 2: Aditivni model

Graf 5: Aditivni model
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V zgornjem primeru imamo četrtletno časovno vrsto originalnih podatkov; na grafu je označena s črno.
Komponenta trend-cikel je označena z rdečo in linearno narašča. Sezonska komponenta ima periodo 1 leto (4
podatki), iz leta v leto se ne spreminja. Iregularna komponenta je vseskozi enaka 0.
Multiplikativni model (ang.

):

za vsak
Pri multiplikativnem modelu je časovna vrsta originalnih podatkov enaka produktu svojih komponent.
Pri tem modelu morajo biti vsi originalni podatki pozitivni.
Multiplikativni model z logaritemsko transformacijo spremenimo v aditivni model takole:

.

Primer:
Tabela 3: Multiplikativni model

Graf 6: Multiplikativni model
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V zgornjem primeru imamo četrtletno časovno vrsto originalnih podatkov; na grafu je označena s črno.
Komponenta trend-cikel je označena z rdečo in linearno narašča. Sezonska komponenta ima periodo 1 leto (4
podatki), iz leta v leto se ne spreminja. Iregularna komponenta je vseskozi enaka 1.
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DESEZONIRANJE

Desezoniranje (ang.

)

Če iz časovne vrste odstranimo (ocenjene) vplive sezone in koledarja (če so statistično značilni), dobljeno vrsto
imenujemo desezonirana časovna vrsta (ang.
).
Pri aditivnem modelu desezonirano časovno vrsto dobimo tako, da časovni vrsti originalnih podatkov odštejemo
sezonsko komponento ali da seštejemo komponento trend-cikel in iregularno komponento:
za vsak .
Pri multiplikativnem modelu pa desezonirano časovno vrsto dobimo tako, da časovno vrsto originalnih podatkov
delimo s sezonsko komponento ali da zmnožimo komponento trend-cikel in iregularno komponento:
⁄
za vsak .
Podatke z desezoniranjem poenostavimo, da jih potem lažje interpretiramo. Sezonska nihanja namreč lahko
zameglijo druga pomembna gibanja. Desezonirani podatki nam pomagajo pri odkrivanju novosti v časovni vrsti,
saj v desezonirani časovni vrsti najdemo vse osamelce. Desezonirane podatke uporabljamo tudi za primerjavo
(npr. z drugimi državami).
Rezultati desezoniranja so odvisni od programske opreme, metode in izbranega modela. Zelo pomembno je, da
iz časovne vrste pravilno izločimo vpliv osamelcev in vplive koledarja, da lahko potem izberemo primeren model
za razčlenitev. Če desezoniranje ni primerno, pa lahko dobimo zavajajoče rezultate. Kakovost desezoniranja je
močno odvisna tudi od kakovosti originalnih podatkov.
Ker želimo, da bi bili rezultati desezoniranja čim bolj kakovostni, pri desezoniranju upoštevamo smernice
Evropskega statističnega sistema ESS Guidelines on Seasonal Adjustment.2
Primer: Indeks industrijske proizvodnje po namenskih skupinah (verzija 2008), povprečje 2010=100, Slovenija,
mesečno; B Proizvodi za investicije3
Opazujemo spodnje grafe za dano časovno vrsto.
Pri originalni časovni vrsti (črna) opazimo kar velika sezonska nihanja.
Pri sezonski komponenti (svetlo modra) vidimo, da so vplivi sezone najnižji avgusta, decembra in januarja,
najvišji pa marca, junija, septembra in oktobra.
Komponenta trend-cikel (rdeča) nam pove, da indeks do sredine leta 2007 v povprečju večinoma narašča, nato
do začetka leta 2009 precej pade, potem pa spet malo narašča in pada. V komponento trend-cikel sta vključena
tudi osamelca LS 11/2008 in LS 12/2008 (zaradi gospodarske krize).
Iregularna komponenta (roza) vključuje slučajna nihanja in osamelec AO 8/2005 (zaradi kolektivnega dopusta
večjega podjetja).
Pri desezonirani časovni vrsti (temno modra) vidimo precej manjša nihanja kot pri originalni časovni vrsti, saj so
sezonska nihanja izločena. V desezonirano časovno vrsto so vključeni vsi osamelci.
Za časovno vrsto so značilni tudi vplivi koledarja (oranžna). Pri časovni vrsti z izločenimi vplivi koledarja (siva)
še vedno opazimo sezonska nihanja.
Časovna vrsta ima multiplikativni model, saj odmiki od povprečja z večanjem povprečja naraščajo.

2

3

V tem dokumentu je omenjeno, da lahko postavimo zahtevo, da se vsota (ali povprečje) desezoniranih podatkov za vsako leto ujema z
vsoto (ali povprečjem) originalnih podatkov, a tega ne počnemo, saj s tem lahko precej poslabšamo kakovost desezoniranja.
http://www.stat.si/  Si-STAT podatkovni portal  Ekonomsko področje  Rudarstvo in predelovalne dejavnosti  Indeksi industrijske
proizvodnje, zalog in produktivnosti dela v industriji  Indeksi industrijske proizvodnje po namenskih skupinah (verzija 2008), povprečje
2010=100, Slovenija, mesečno  B Proizvodi za investicije.
Časovna vrsta je desezonirana s programom Demetra+ 1.0.4, in sicer z metodo TRAMO/SEATS.
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Graf 7: Graf originalne (črna) in desezonirane časovne vrste (temno modra) ter komponente trend-cikel (rdeča),
graf sezonske (svetlo modra) in iregularne komponente (roza)

Graf 8: Grafi nekaterih komponent
Komponenta trend-cikel

Iregularna komponenta
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Sezonska komponenta

Desezonirana časovna vrsta

Vplivi koledarja

Časovna vrsta z izločenimi vplivi koledarja

Metode za desezoniranje
Metode za desezoniranje delimo na parametrične in neparametrične. Pri parametričnih metodah časovni vrsti
postavimo model tako, da določimo njegove parametre. Neparametrične metode so npr. metode iz družine
X-11, SABL in STL, parametrični pa sta npr. TRAMO/SEATS in STAMP. Najpogosteje se uporabljata metodi
TRAMO/SEATS in X-12-ARIMA (oz. njena izboljšava X-13ARIMA-SEATS).
Metodo TRAMO/SEATS uporabljajo v nekaterih statističnih uradih in bankah, predvsem v Evropi. Metodo sta
razvila Victor Gómez in Agustín Maravall iz Banke Španije4. Sestavljena je iz dveh povezanih programov:
TRAMO in SEATS. TRAMO5 izbere ARIMA-model, oceni njegove parametre in napove prihodnje vrednosti.
SEATS6 pa glede na ARIMA-model, ki ga je izbral TRAMO, razčleni opazovano časovno vrsto na komponente,
ki niso bile opazovane.
Metodo X-12-ARIMA uporabljajo npr. v ZDA, Kanadi in Franciji. Razvili so jo na ameriškem statističnem uradu7
kot razširjeno in izboljšano različico metode X-11-ARIMA, ki ocenjuje trend in sezonsko komponento s pomočjo
drsečih sredin. Metoda X-12-ARIMA nudi veliko možnosti pri izbiri modela, filtrih za trend in sezono, omogoča
napovedovanje in napovedovanje za nazaj ter prilagoditev regresorjem, ki jih določi uporabnik.

4

Banco de España
Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations, and Outliers
Signal Extraction in ARIMA Time Series
7
US Census Bureau
5
6
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Programska oprema za desezoniranje
Poznamo več programov za desezoniranje. Med njimi so tudi programi Demetra, Demetra+, JDemetra+,
TRAMO/SEATS for Windows, X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program in X-13ARIMA-SEATS Seasonal
Adjustment Program; vsi so prosto dostopni.
Demetra je programski paket, namenjen za desezoniranje in napovedovanje časovnih vrst. Razvil ga je
Eurostat, da bi sebi in drugim statističnim ustanovam olajšal delo s časovnimi vrstami. Uporabnik lahko na
razmeroma enostaven način postavi model posamezni časovni vrsti (možnost Detailed Analysis Module), s
pomočjo pogovornih oken pa lahko desezonira tudi več časovnih vrst hkrati (možnost Automated Module). V
Demetri sta vgrajeni dve metodi za desezoniranje: TRAMO/SEATS in X-12-ARIMA. Čeprav Demetro marsikdo
še uporablja, je na internetu ne moremo več dobiti, ker je Eurostat ne podpira več.
Demetra+ je razmeroma nov program in je precej drugačen od Demetre. Demetro+ je za Eurostat razvila
Narodna banka Belgije8. Tudi v Demetri+ sta tako kot v Demetri vgrajeni dve metodi za desezoniranje:
TRAMO/SEATS in X-12-ARIMA. Zaradi skupnih orodij za predstavitev in analizo je mogoče ti dve metodi
primerjati. Demetra+ nudi v primerjavi z Demetro poleg posodobljenih metod za desezoniranje predvsem več
možnosti za vhodne in izhodne datoteke, hitrejše postavljanje modelov in dobre prikaze rezultatov
desezoniranja. Vprašanja pa lahko pošljemo na ESTAT-Methodology@ec.europa.eu. Demetro+ lahko dobimo
na internetnem naslovu http://www.cros-portal.eu/content/seasonal-adjustment-software. Glej še 2.1
DEMETRA+.
Razvija se tudi program JDemetra+; ta je napisan v Javi. V njem lahko uporabnik pogleda kodo in vgradi lastne
dele kode. Ta program je precej podoben Demetri+, odlikujejo pa ga dodatne možnosti, npr. testiranje
direktnega/indirektnega desezoniranja. V JDemetri+ sta vgrajeni dve metodi za desezoniranje: TRAMO/SEATS
in
X-13ARIMA-SEATS. JDemetro+
lahko dobimo
na internetnem
naslovu
http://www.crosportal.eu/content/seasonal-adjustment-software.
TRAMO/SEATS for Windows (TSW) sta razvila Victor Gómez in Agustín Maravall iz Banke Španije. V programu
je
vgrajena
metoda
TRAMO/SEATS.
TSW
lahko
dobimo
na
internetnem
naslovu
http://www.bde.es/bde/en/secciones/servicios/Profesionales/Programas_estadi/Programas.html. Razvija se tudi
program TSW+.
X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program so razvili in ga vzdržujejo na ameriškem statističnem uradu. V
programu je vgrajena metoda X-12-ARIMA. X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program lahko dobimo na
internetnem naslovu http://www.census.gov/srd/www/x12a/.
Na ameriškem statističnem uradu so razvili tudi že izboljšan X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program
in ga večinoma že uporabljajo. Desezoniranje temelji na ARIMA-modelih, pri čemer se uporablja SEATS (Banka
Španije) in neparametrične metode iz družine X-11. X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program lahko
dobimo na internetnem naslovu http://www.census.gov/srd/www/x13as/.
Metode za desezoniranje najdemo tudi v nekaterih splošnih statističnih programih, npr. v SAS in R.

8

National Bank of Belgium
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DIREKTNO IN INDIREKTNO DESEZONIRANJE

Pogosto naletimo na posamezne časovne vrste in njihov agregat, ki je tudi časovna vrsta. Časovne vrste želimo
desezonirati.
Primer: Recimo, da imamo tri časovne vrste
za vsak .

, za katere velja, da je ena vrsta vsota drugih dveh:

Direktno desezoniranje (ang. direct seasonal adjustment)
Desezoniramo vsako posamezno časovno vrsto posebej in tudi agregat desezoniramo posebej; agregat torej
desezoniramo direktno. Povezava, ki velja med originalnimi podatki posameznih časovnih vrst in originalnimi
podatki agregata, pa med desezoniranimi podatki načeloma ne velja.
Primer:
Po desezoniranju dobimo rezultate desezoniranja za vsako posamezno časovno vrsto in agregat posebej:
( )
desezonirani podatki so ( )
( ) za vsak . Načeloma9 velja: ( )
( )
( ) za vsak .
Indirektno desezoniranje (ang. indirect seasonal adjustment)
Desezoniramo vsako posamezno časovno vrsto posebej, agregat pa desezoniramo tako, da združimo10
desezonirane vrednosti posameznih časovnih vrst, da dobimo agregat; agregat torej desezoniramo indirektno.
Povezava, ki velja med originalnimi podatki posameznih časovnih vrst in originalnimi podatki agregata, velja tudi
med desezoniranimi podatki.
Primer:
Po desezoniranju dobimo rezultate desezoniranja za vsako posamezno časovno vrsto posebej: desezonirani
( ) za vsak . Desezonirane podatke za agregat izračunamo takole:
podatki so ( )
( )
( )
( ) za vsak .
Na splošno en pristop ni vedno boljši od drugega, niti v teoriji niti v praksi.
Uporabniki si običajno želijo, da so rezultati skladni, zato bi jim bilo všeč indirektno desezoniranje.
Direktno desezoniranje je navadno primerno, če imajo posamezne časovne vrste zelo podobno sezono,
indirektno desezoniranje pa, če imajo posamezne časovne vrste zelo različno sezono. Direktno desezoniranje je
uporabno tudi, ko npr. posameznih časovnih vrst ne moremo desezonirati zanesljivo. Če ima vsaka izmed
posameznih časovnih vrst drugačen statistični vir, navadno raje uporabimo indirektno desezoniranje. Če pa so
originalni podatki iz enega samega vira in usklajeni, imamo raje direktno desezoniranje. Na Eurostatu računajo
agregate za Evropsko unijo iz podatkov držav članic in pogosto uporabljajo indirektno desezoniranje.
Pri indirektnem desezoniranju moramo vedno preveriti, ali smo iz agregata odstranili vse vplive sezone in
koledarja. Če jih nismo, moramo uporabiti direktno desezoniranje.
Pomembno je, da se odločimo za primeren nivo, na katerem bomo uporabili indirektno desezoniranje, potem pa
se tega nekaj let držimo, da ne pride do velikih revizij podatkov.

1.7

IZBIRA MODELA

Za dano časovno vrsto želimo izbrati primeren model. Naša odločitev je subjektivna. Nanjo vplivajo vrednosti,
ozadje časovne vrste in poznejša uporaba izbranega modela. Model je le približek pravih podatkov, tako da ga
moramo pozneje po potrebi spremeniti.
Pogosto imamo raje enostavne modele (lažje jih interpretiramo, uporabimo jih lahko tudi za kratke časovne
vrste). Lahko tudi za vsak del časovne vrste izberemo svoj model, ti pa skupaj tvorijo sestavljen model. Včasih
9

10

Enačaj pri desezoniranih časovnih vrstah velja v posebnih primerih (npr. če nobena izmed časovnih vrst
vplivov sezone in koledarja).
Navadno to naredimo na enak način kot pri originalnih podatkih.

ne kaže značilnih

19

Metodološki priročnik, št. 2/2013

lahko izberemo več modelov (če se npr. vsi približno enako dobro prilegajo podatkom) in potem različne modele
uporabimo za različne namene.
Obstaja veliko razredov modelov časovnih vrst. Z ARIMA-modeli lahko dobro opišemo veliko različnih tipov
časovnih vrst, zato bi na splošno morali premisliti o njihovi uporabi. Podrobnejši opis ARIMA-modelov najdemo
v prilogi 2.
Poznamo tudi ARCH-modele, GARCH-modele, NGARCH-modele, ARFIMA-modele ...

Glede na model in domneve o porazdelitvi, ki smo jih pripravljeni narediti, lahko ocenimo neznane parametre
modela po metodi najmanjših kvadratov ali po metodi največjega verjetja. Metodi nam dasta enake ali vsaj
podobne rezultate. Parametre modela ocenimo po metodi najmanjših kvadratov tako, da je vsota kvadratov
ostankov minimalna. Pri metodi največjega verjetja pa parametre modela ocenimo tako, da so vrednosti v
časovni vrsti najbolj verjetne.
Pri izbiri modela bodimo pozorni na naslednje:
1. Avtokorelacijska funkcija (ang.
Imamo časovno vrsto, ki ima

)

podatkov:

.

Definiramo avtokorelacije oz. koeficiente avtokorelacije z zamikom

:

(

)
(

)

za

. Če na

avtokorelacije gledamo kot na funkcijo spremenljivke , to funkcijo imenujemo avtokorelacijska funkcija
(ACF). Iz ACF lahko sklepamo, kako močno je neka vrednost povezana s prejšnjimi vrednostmi. Npr.
meri, kako je podatek v časovni vrsti povezan s prejšnjim podatkom,
pa meri, kako je podatek v časovni
vrsti povezan z dvanajstim podatkom pred njim.
Avtokorelacije ocenimo z vzorčnimi avtokorelacijami oz. vzorčnimi koeficienti avtokorelacije, ki jih
izračunamo iz podatkov po naslednji formuli:

∑

̅ )(

(
∑

(

̅)

̅)

za

. Za velike

je faktor

blizu 1, zato ga včasih spustimo. Če na vzorčne avtokorelacije gledamo kot na funkcijo spremenljivke , to
funkcijo imenujemo vzorčna avtokorelacijska funkcija (vzorčna ACF). Graf funkcije ACF oz. vzorčne ACF
imenujemo avtokorelogram.
Če je časovna vrsta stacionarna, je za

porazdeljen približno normalno s povprečjem

. Od tod sledi, da približno 95 % vzorčnih avtokorelacij leži na intervalu (
včasih vzamemo kar interval (

√

√

√

√

in varianco
). Za približek

).

Vzorčna ACF nam pomaga pri izbiri ustreznega modela. Še posebej moramo biti pozorni na
pri
mesečnih časovnih vrstah oz. na
pri četrtletnih časovnih vrstah. Če ti koeficienti ležijo zunaj
zgornjega intervala ali pa blizu mej, potem skušamo model popraviti.
2. Primernost ARIMA-modela
-

Preverimo, ali se interpretacija modela ujema z ozadjem časovne vrste.
Pogledamo, ali so parametri modela statistično značilni.
Testiramo, ali so statistično značilni dodatni parametri. (Npr. če smo se odločili za ARMA(p,q)-model,
testiramo statistično značilnost dodatnih parametrov pri ARMA(p+1,q)-modelu in ARMA(p,q+1)-modelu.)
Radi imamo uravnotežene ARIMA-modele. ARIMA-model je uravnotežen, če velja:
.
Tak primer je Airline model.
Pogledamo, če smo iz ostankov izločili vse informacije (vplive sezone in koledarja, osamelce). Ostanki
morajo biti slučajni, njihova porazdelitev pa približno normalna.
Dodatni kriteriji:
o
o

(

)

o
o
Pri tem je število podatkov, uporabljenih za oceno modela (tj. število podatkov v diferencirani časovni
vrsti),
število ocenjenih parametrov,
pa prilagojena funkcija največjega verjetja.
Navadno je najboljši model tisti, pri katerem je vrednost teh kriterijev najnižja.
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3. Spektralna analiza
], zato je dovolj, da jo
Spekter oz. spektralna gostota je nenegativna funkcija, simetrična na intervalu [
]. Zadosten pogoj za obstoj spektralne gostote je, da je vsota absolutnih vrednosti
opazujemo na intervalu [
avtokovarianc končna. V praksi to velja za večino časovnih vrst. Če vzamemo teoretične avtokovariance,
dobimo teoretični spekter. Tega ocenimo s pomočjo danih podatkov.
Vrhovi, ki se pojavljajo v spektru, kažejo, da je za časovno vrsto značilno periodično nihanje, ki ustreza dani
frekvenci.
Spekter lahko izračunamo za vsako komponento časovne vrste. Spekter je sorazmeren z varianco komponente.
Če so spektralni vrhovi ozki, je komponenta stabilna, če so široki, pa nestabilna (vsebuje več slučajne
variabilnosti).
Spekter komponente trend-cikel ima spektralni vrh pri frekvenci 0.
Spekter sezonske komponente ima spektralne vrhove pri sezonskih frekvencah:
-

Če imamo mesečno časovno vrsto, je njena perioda enaka 12, prvo sezonsko frekvenco pa dobimo takole:
] šest
. Druge sezonske frekvence so njeni večkratniki. Tako imamo na intervalu [
sezonskih frekvenc:

-

.

Če imamo četrtletno časovno vrsto, je njena perioda enaka 4, prvo sezonsko frekvenco pa dobimo takole:
] dve
. Druge sezonske frekvence so njeni večkratniki. Tako imamo na intervalu [
sezonski frekvenci:

.

Spekter iregularne komponente (belega šuma) je konstanten.
Spekter desezonirane časovne vrste je enak vsoti spektrov komponente trend-cikel in iregularne komponente.11
Spekter časovne vrste je enak vsoti spektrov desezonirane časovne vrste in sezonske komponente.
Če je za časovno vrsto značilna sezona, ima spekter originalne časovne vrste vrhove pri eni ali več sezonskih
frekvencah.
Če spekter nima vrhov pri sezonskih frekvencah, potem sezonska nihanja verjetno niso dovolj značilna, zato za
tako časovno vrsto navadno izberemo nesezonski model.
V desezonirani časovni vrsti ne sme biti vplivov sezone in koledarja; to pomeni, da v spektru pri ustreznih
frekvencah ne sme biti vrhov. Če pri indirektnem desezoniranju opazimo, da vplivi sezone in koledarja niso
dobro odstranjeni, moramo uporabiti direktno desezoniranje.
Če samodejni test ne kaže značilnih vplivov koledarja, opazimo pa vrh pri prvi ustrezni frekvenci v spektru
ostankov ali imamo kak drug razlog, lahko vseeno vključimo vplive koledarja.
4. Dolžina časovne vrste
Če je vrsta prekratka, ne moremo oceniti vplivov sezone in koledarja.
Če je vrsta krajša od treh let (za mesečne časovne vrste) ali štirih let (za četrtletne časovne vrste), je ne
desezoniramo s standardnimi orodji.
Če je časovna vrsta dolga 3–7 let (za mesečne časovne vrste) ali 4–7 let (za četrtletne časovne vrste), jo
pregledujemo pogosteje (npr. dvakrat namesto enkrat letno), saj desezoniranje ni stabilno.
Če je vrsta predolga, se sezonska komponenta lahko spremeni, zato je kakovost desezoniranja slabša.
Če je časovna vrsta krajša od petih let, ne vključujemo vplivov koledarja.
5. Vplivi sezone
Lahko se zgodi, da vplivi sezone za časovno vrsto niso značilni.
Če so vplivi sezone za časovno vrsto značilni, potem na grafu pogosto vidimo značilna nihanja, sezonska
komponenta pri izbranem modelu kaže smiselna sezonska nihanja, spekter časovne vrste ima vrh pri sezonskih
frekvencah, avtokorelacijska funkcija ima značilno vrednost pri sezonskem zamiku ...
11

Če obstaja tudi prehodna komponenta, potem je spekter desezonirane časovne vrste je enak vsoti spektrov komponente trend-cikel,
iregularne komponente in prehodne komponente.

21

Metodološki priročnik, št. 2/2013

6. Vplivi koledarja
Lahko se zgodi, da so vplivi koledarja za časovno vrsto značilni. Potem v spektru pri izbranem modelu vidimo
vrh pri frekvencah, značilnih za vplive koledarja.
Vplive koledarja vključimo v model samo, če so smiselni.
7. Podobne in povezane časovne vrste
Podobne in povezane časovne vrste imajo navadno podobne modele.
8. Več ustreznih modelov
Če najdemo več ustreznih modelov, se moramo odločiti za enega izmed njih.
9. Problem končnih točk (ang.

)

Pri desezoniranju se končne točke v časovnih vrstah navadno ocenijo s pomočjo asimetričnih filtrov, zato so
ocene manj zanesljive in se lahko z naslednjimi podatki še precej spremenijo. Tak primer je npr. trend, ki v
končni točki narašča, ko dobimo naslednji podatek, pa v tej točki pada.

1.8

NAPOVEDOVANJE

Napovedovanje (ang.

)

Eden izmed ciljev izbire modela časovne vrste je napovedovanje njenih prihodnjih vrednosti.
Opazujemo časovno vrsto
. Radi bi ocenili vrednost
, kjer je celo število in ga imenujemo vodilni
čas oz. napovedovalni horizont. Napoved vrednosti
ob času za korakov naprej tipično označimo ̂ ( ).
Pri napovedovanju moramo izbrati postopek, ki je v danih pogojih najprimernejši. Napovedovanje je pravzaprav
oblika ekstrapolacije. Napovedi moramo biti vedno pripravljeni po potrebi spremeniti, če se pojavijo dodatne
informacije.
Metode za napovedovanje delimo na splošno na subjektivne, univariatne in multivariatne metode.
Napovedi so subjektivne, če pri njih uporabimo svojo presojo ali kako pomembno informacijo. Večinoma želimo
napovedi, ki so vsaj deloma objektivne.
Napovedi za dano spremenljivko pri univariatnem napovedovanju temeljijo na modelu, ki ga določimo znani
časovne vrsti. Tako je ocena ̂ ( ) odvisna le od vrednosti
To npr. pomeni, da napovedi za
prihodnjo prodajo nekega izdelka temeljijo le na pretekli prodaji in ne upoštevajo drugih vplivov. Pri
multivariatnem napovedovanju pa napovedi za dano spremenljivko vsaj delno temeljijo na vrednostih ene ali več
dodatnih spremenljivk, imenovanih napovedovalne spremenljivke. Napovedi o prodaji so lahko odvisne npr. od
delnic in ekonomskih kazalcev.
Izbira metode je odvisna od uporabe napovedi in značilnosti časovne vrste, od podatkov, ki so na voljo, dolžine
napovedovalnega horizonta, števila vrst, ki jih moramo napovedati, sredstev, veščin in izkušenj analitika.
Pomembno je, da ugotovimo, kako bo napoved uporabljena in ali lahko celo vpliva na ravnanje.
Napoved je lahko izražena kot točkovna vrednost, lahko pa tudi kot interval, na katerem prihodnja vrednost leži
z neko verjetnostjo. Ozek interval ni nujno dober, saj mora interval odsevati tudi negotovost napovedi. Pri
napovedovanju je dobro zagotoviti, da napake v napovedi niso sistematično pozitivne ali negativne.
Napovedovanje zunaj vzorca je na splošno slabše kot napovedovanje znotraj vzorca.
ARMA-modeli so navadno dobri za napovedovanje.
Najboljši prediktor
Recimo, da bi ob času radi napovedali vrednost
, to je vrednost za korakov naprej. Prediktor za
bo
temeljil na nizu informacij, ki ga označimo . Vsebuje vse informacije, ki so na voljo ob času in jih bomo
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morda uporabili za napovedovanje. Navadno privzamemo, da niz informacij ob kateri koli časovni točki
vsebuje vrednost
in vse njene predhodne vrednosti:
.
Najboljši prediktor za
, postavljen ob času , označimo
minimizira pričakovano kvadratno napako v napovedi.

in je enak

(

). Ta prediktor

Natančnost napovedi
Pri napovedovanju ni pomembna samo vrednost, ki jo napovemo, ampak je pomembno tudi, kako natančna je
napoved. Da bi lahko presodili natančnost, definiramo napako v napovedi
in pričakovano
kvadratno napako v napovedi

((

) )

(

).
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2 DESEZONIRANJE Z DEMETRO+
2.1

DEMETRA+

Program Demetra+
Demetra+ je razmeroma nov program, ki ga je za Eurostat razvila Narodna banka Belgije12 (g. Jean Palate s
sodelavci). V Demetri+ sta vgrajeni dve metodi za desezoniranje: TRAMO/SEATS in X-12-ARIMA.13 Zaradi
skupnih orodij za predstavitev in analizo je mogoče ti dve metodi primerjati. Demetro+ lahko skupaj z uradnim
uporabniškim priročnikom dobimo na internetnem naslovu http://www.cros-portal.eu/content/seasonaladjustment-software. Zadnja različica programa je 1.0.4, novejše različice pa ne pričakujemo.14 Vprašanja v
zvezi z metodologijo lahko pošljemo na ESTAT-Methodology@ec.europa.eu. Druga vprašanja bo v prihodnosti
mogoče objaviti na forumu http://www.cros-portal.eu/node/add/forum; tam bodo na zastavljena vprašanja lahko
odgovarjali vsi, vedno pa bo nekdo tudi zadolžen za odgovor.
Demetra+ na Statističnem uradu RS
Na Statističnem uradu RS za desezoniranje uporabljamo program Demetra+ 1.0.4, in sicer metodo
TRAMO/SEATS.15 V prihodnjih letih bomo začeli uporabljati JDemetro+.16

2.2

DELO Z DEMETRO+

Ko odpremo Demetro+, vidimo štiri okna (Browsers, TS Properties, Logs, Workspace) in osrednji prazni del.
Slika 1: Okna v programu Demetra+

12

National Bank of Belgium
Jedrna sistema teh dveh metod sta sprogramirana v programskem jeziku Fortran, njuna uporaba pa v .NET.
14
Razlog za to je razvoj JDemetre+; ta je v celoti sprogramirana v programskem jeziku Java, Demetri+ pa je precej podobna.
15
Do konca leta 2013 se bo uporabljal tudi prejšnji program Demetra 2.04.
16
JDemetra+ se trenutno še razvija.
13
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V oknu Browsers lahko poiščemo vhodno datoteko, v kateri so shranjene časovne vrste. Seznam časovnih
vrst ima drevesno strukturo. S klikom na posamezno časovno vrsto se njene lastnosti prikažejo v oknu TS
Properties. V oknu Logs vidimo informacije o izvedbi. Uporabljamo lahko tudi orodja, kot so graf, graf rasti,
tabela, periodogram … Časovne vrste lahko primemo, vlečemo in odložimo na primerno mesto (npr. na graf).
Desezoniramo lahko eno časovno vrsto (možnost Single analysis oz. Single processing) ali pa več časovnih
vrst hkrati (možnost Multi-processing).
V oknu Workspace (delovni prostor) vidimo ime delovnega prostora (v našem primeru Workspace_1), pod njim
pa razne dele. Delovni prostor je povezan z istoimensko mapo in istoimensko datoteko xml (s to datoteko
naložimo delovni prostor), ki se ob prvem shranjevanju privzeto ustvarita v mapi My Documents\Demetra+. V
mapi z imenom delovnega prostora je več map, ki vsebujejo datoteke xml. Deli v oknu Workspace so z mapami
v mapi z imenom delovnega prostora povezani takole:
Tabela 4: Delovni prostor
Delovni prostor
Single processing –
TramoSeats
Single processing – X12

Mapa z imenom delovnega
prostora
TramoSeatsDoc
X12Doc

Multi-processing
Specifications –
TramoSeats
Specifications – X12

SAProcessing
TramoSeatsSpec

Calendars
User-defined variables

Calendars
Variables

X12Spec

Vsebina
datoteke z modelom za eno časovno vrsto za
metodo TRAMO/SEATS
datoteke z modelom za eno časovno vrsto za
metodo X-12-ARIMA
datoteke z modeli za eno ali več časovnih vrst
datoteke s specifikacijo modela za metodo
TRAMO/SEATS
datoteke s specifikacijo modela za metodo
X-12-ARIMA
koledarji
spremenljivke, ki jih določi uporabnik

Nekatere specifikacije modela so samodejno vključene v delovni prostor in jih ne moremo spreminjati, lahko pa
ustvarjamo nove. Med koledarji je vedno prisoten privzeti koledar Default, ki ne upošteva praznikov. Vsi drugi
koledarji pa so shranjeni v datoteki Calendars.xml (v našem primeru koledar Slovenija). Uporabnik lahko tudi
sam definira spremenljivke, ki jih želi vključiti v model.
V osrednjem praznem delu so prikazani rezultati analiz.
Ker lahko možnost Multi-processing uporabljamo tudi za desezoniranje ene same časovne vrste in ker ima ta
nekaj prednosti v primerjavi z možnostjo Single processing (uporabljamo npr. lahko vhodne in izhodne
datoteke), se bomo osredotočili samo na prvo (Multi-processing).
Desezoniranje poteka tako, da najprej ustvarimo nov multi-processing in vanj damo podatke (povlečemo
časovne vrste iz okna Browsers ali pa podatke kopiramo iz neke datoteke). Multi-processing dodamo na delovni
prostor, da ga lahko poimenujemo, shranimo in naslednjič znova uporabimo. Na delovni prostor lahko dodamo
tudi shranjen multi-processing. Za vsak multi-processing na delovnem prostoru se ustvari istoimenska datoteka
xml (imenujmo jo datoteka z modeli) v mapi SAProcessing, vse spremembe, ki jih opravimo, pa se shranijo
samo v to datoteko.
Multi-processing na delovnem prostoru lahko odpremo, časovnim vrstam lahko spreminjamo modele in hkrati
opazujemo rezultate desezoniranja. Vidimo lahko tudi nekatere rezultate za vse časovne vrste skupaj, kopiramo
ali izpišemo rezultate v izhodne datoteke.
Dobro je, da datoteke arhiviramo (zaradi sledljivosti in ponovljivosti desezoniranja), predvsem datoteko z
modeli, saj vsebuje vse informacije o desezoniranju.
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VHODNE DATOTEKE

Vrste vhodnih datotek
Kot vidimo v oknu Browsers, Demetra+ omogoča vhodne datoteke različnih formatov: Xml, Excel, Text in
Uscb17. Za vsakega od teh formatov je predpisano, kako morajo biti podani originalni podatki.
Uporaba vhodnih datotek je priporočljiva zaradi osveževanja, saj lahko pozneje spremenimo originalne podatke,
datoteko z modeli pa osvežimo. Originalne podatke lahko tudi preprosto prilepimo v datoteko z modeli, vendar
jih v tem primeru ne moremo spreminjati.
Excelova vhodna datoteka
Na Statističnem uradu se je kot najbolj uporabna izkazala Excelova vhodna datoteka.18 V spodnjem primeru se
imenuje sklop_orig.xlsx.
Slika 2: Vhodna datoteka

Datoteka lahko vsebuje več listov s časovnimi vrstami. Na vsakem listu pa je celica A1 prazna, v prvem stolpcu
so datumi, v prvi vrstici imena časovnih vrst, originalni podatki pa polnijo tabelo. Prazne celice sredi časovne
vrste razumemo kot manjkajoče podatke.

17
18

Uscb označuje format, ki ga uporablja program X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program.
Excelova vhodna datoteka se lahko naredi s programom Excel 2003, 2007 ali 2010.
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DESEZONIRANJE VEČ ČASOVNIH VRST HKRATI

2.4.1 DATOTEKA Z MODELI
Datoteka z modeli je datoteka xml, ki vsebuje vse informacije o desezoniranju. Če jo odpremo s programom
Internet Explorer, vidimo časovni žig (ta pove, kdaj smo datoteko zadnjič shranili), za vsako časovno vrsto pa
tudi originalne podatke in model.
Slika 3: Datoteka z modeli

Datoteko z modeli lahko malenkostno spreminjamo v programu Notepad (če npr. želimo spremeniti pot do
vhodne datoteke). Sicer pa datoteko z modeli odpremo v Demetri+, potem ko jo dodamo na delovni prostor v
del, imenovan Multi-processing. V Demetri+ lahko potem – na do uporabnika prijazen način – časovnim vrstam
zlahka spreminjamo modele in pregledujemo rezultate desezoniranja.
Datoteko z modeli lahko z Demetro+ spremenimo le, če jo shranimo v ustrezno mapo SAProcessing in pod
enakim imenom dodamo na delovni prostor.

2.4.2 MODEL ENE ČASOVNE VRSTE
Če na zavihku Processing ali na zavihku Matrix view dvakrat kliknemo na ime časovne vrste, se odpre novo
okno. Na levi strani vidimo model, na desni strani pa rezultate desezoniranja izbrane časovne vrste.
Določanje modela je razdeljeno v osem skupin: Transformation, Calendar, Regression, Auto Modelling, Arima,
Outliers, Estimate, Seats.
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Slika 4: Okno za izbrano časovno vrsto

1. Transformation
Series span
Določimo, katere podatke bomo desezonirali (npr.: vse; vse od nekega datuma naprej).
Function
Odločimo se za aditivni ali multiplikativni model: Log (izberemo logaritemsko transformacijo oz. multiplikativni
model), None (ne izberemo logaritemske transformacije oz. izberemo aditivni model), Auto (izbiro
prepustimo programu).
2. Calendar
Trading days
Odločimo se, ali bomo vključili vpliv števila delovnih dni, vpliv prestopnega leta, vpliv praznikov.
Najprej lahko izbiramo med None (ne vključimo nobenega od teh vplivov), Predefined (vključimo lahko le
vpliv števila delovnih dni in vpliv prestopnega leta), Calendar (vključimo lahko vse omenjene vplive).
Če se odločimo za Predefined ali Calendar, se moramo v nadaljevanju odločiti med td1 (vključimo vpliv
števila delovnih dni19), td2 (vključimo vpliv števila delovnih dni20 in vpliv prestopnega leta), td6 (vključimo
vpliv števila delovnih dni21), td7 (vključimo vpliv števila delovnih dni22 in vpliv prestopnega leta).

19

Dneve med tednom (pon.–pet.) obravnavamo enako, dneve ob koncu tedna (sob.–ned.) enako.
Dneve med tednom (pon.–pet.) obravnavamo enako, dneve ob koncu tedna (sob.–ned.) enako.
Vsak dan v tednu obravnavamo drugače.
22
Vsak dan v tednu obravnavamo drugače.
20
21
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Če smo izbrali Predefined, se lahko odločimo, da program samodejno izbere vpliv števila delovnih dni in
vpliv prestopnega leta. Če smo izbrali Calendar, pa poiščemo ime koledarja, katerega praznike želimo
upoštevati (npr. Slovenija).
Easter effect
Odločimo se, ali bomo vključili vpliv velike noči: Yes (da), No (ne), Pretest (izbiro prepustimo programu).
Določimo lahko tudi trajanje vpliva (privzeta vrednost je 6 dni pred veliko nočjo).
3. Regression
Pre-specified outliers
Tu fiksiramo osamelce AO, TC, LS.
4. Auto Modelling
Odločimo se, ali bomo sami izbrali ARIMA-model in popravek povprečja (False) ali pa bomo izbiro prepustili
programu (True).
5. Arima
Če smo izbrali Auto Modelling → Is enabled = False, potem lahko vplivamo na izbiro popravka povprečja in
ARIMA-modela.
Mean
Odločimo se, ali bomo vključili popravek povprečja (True) ali ne (False).
P, D, Q, BP, BD, BQ
Izberemo parametre ARIMA-modela (P,D,Q)(BP,BD,BQ). Najmanjše vrednosti so (0,0,0)(0,0,0), največje pa
(3,2,3)(1,1,1).
6. Outliers
Is enabled
Odločimo se, ali dovolimo samodejno dodajanje osamelcev (True) ali ne (False).
V prvem primeru lahko določimo obdobje, znotraj katerega lahko program samodejno dodaja osamelce
(Outliers detection span), tipe osamelcev (Option), kritično vrednost za samodejno dodajanje osamelcev
(Critical value) …
7. Estimate
Tukaj lahko vplivamo na ocenjevanje parametrov.
8. Seats
Tukaj lahko vplivamo na razčlenitev časovne vrste.

2.4.3 REZULTATI DESEZONIRANJA ENE ČASOVNE VRSTE
Če na zavihku Processing ali na zavihku Matrix view dvakrat kliknemo na ime časovne vrste, se odpre novo
okno. Na levi strani vidimo model, na desni strani pa rezultate desezoniranja izbrane časovne vrste. Glej sliko 4.
Rezultati desezoniranja so razdeljeni v štiri skupine: Main results, Pre-processing (Tramo), Decomposition
(Seats) in Diagnostics. Povezave med tabelami so opisane v prilogi 1.
Podatke v tabelah lahko preprosto kopiramo v Excel. Grafe lahko izvozimo kot slike (*.bmp).
1 Main results
Tu vidimo glavne rezultate desezoniranja.
Pre-processing (Tramo)
Vidimo obdobje, ki je uporabljeno za postavitev modela, logaritemsko transformacijo, vplive koledarja (razen
vpliva praznikov) in število fiksiranih in začasnih osamelcev.
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Decomposition
Tu za vsako izmed komponent pri razčlenitvi časovne vrste najdemo razmerje med varianco belega šuma
komponente in varianco belega šuma časovne vrste.
Diagnostics
Glej 4 Diagnostics.
Grafa
Glej 1.1 Charts.
1.1 Charts
Slika 5: Charts

Na zgornjem grafu vidimo originalno časovno vrsto (črna), desezonirano časovno vrsto (temno modra) in
komponento trend-cikel (rdeča). Na spodnjem grafu pa vidimo sezonsko komponento (svetlo modra) in
iregularno komponento (roza). Napovedi so označene s črtkano črto.
1.2 Table
Vidimo tabelo nekaterih končnih rezultatov desezoniranja:
-

originalna časovna vrsta (Original series);
desezonirana časovna vrsta (Final seasonally adjusted series);
komponenta trend-cikel (Final trend component);
sezonska komponenta (Final seasonal component);
iregularna komponenta (Final irregular component);
originalna časovna vrsta (napovedi) (Original series (forecasts));
originalna časovna vrsta (napake napovedi) (Original series (forecast errors));
desezonirana časovna vrsta (napovedi) (Final seasonally adjusted series (forecasts));
komponenta trend-cikel (napovedi) (Final trend component (forecasts));
sezonska komponenta (napovedi) (Final seasonal component (forecasts));
iregularna komponenta (napovedi) (Final irregular component (forecasts)).
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1.3 S-I ratio
Vidimo graf, na katerem sta po mesecih oz. četrtletjih predstavljeni sezonska in iregularna komponenta.
2 Pre-processing (Tramo)
Slika 6: Pre-processing (Tramo)

Data transformation
Tu vidimo obdobje, ki je uporabljeno za postavitev modela, in transformacijo.
Model adequation
Tu vidimo število podatkov, uporabljenih za oceno modela, in število ocenjenih parametrov. Vidimo tudi
informacijske kriterije AIC, AICC, BIC, BIC (Tramo definition), Hannan-Quinn, s katerimi si pomagamo pri
izbiri ARIMA-modela; nižja vrednost pomeni 'boljši' model.
Z izbiro modela navadno določimo le parametre, ki naj jih model vsebuje, potem pa pustimo, da program
sam oceni njihove vrednosti. V tem primeru vidimo za vsak parameter oceno njegove vrednosti (Value),
standardno napako (Std error), t-statistiko (T-Stat) in p-vrednost (P-value). Testira se ničelna hipoteza, da je
vrednost parametra enaka 0. Parameter je statistično značilen pri stopnji značilnosti 5 %, če je p-vrednost
manjša od 0,05 oz. če je t-statistika zunaj intervala [
]. Na splošno lahko v tem primeru predvidevamo,
da je parameter statistično različen od 0.
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ARIMA model
V oklepaju je napisan izbrani ARIMA-model, spodaj pa so našteti parametri: za model (P,D,Q)(BP,BD,BQ)
( )
( ); ( )
( )
( )
se izpišejo parametri
( );
( );
( ).
Če TRAMO/SEATS ne najde boljšega ARIMA-modela, uporabi (3,1,1)(0,1,1).
Mean effect
Popravek povprečja pomeni, da ARIMA-model vsebuje konstanten izraz: parameter mu.
Calendar effects
Vidimo parametre za vplive koledarja (razen za premakljive praznike).
En regresor za vpliv števila delovnih dni je vedno izpeljan iz modela zaradi kolinearnosti. Če smo izbrali td6
ali td7, potem se prikaže tudi Join F-test, ki kaže, ali je vpliv števila delovnih dni skupno statistično značilen.
Upoštevamo ta test namesto posameznih testov parametrov Monday, …, Sunday (derived).
Moving holidays
Tu vidimo parametre za premakljive praznike. Če imamo npr. vključen vpliv velike noči s privzeto vrednostjo
6, potem vidimo parameter easter [6].
Pre-specified outliers
Tu vidimo fiksirane osamelce.
Detected outliers
Tu vidimo začasne osamelce.
Missings
Če podatek manjka, ga program oceni z interpolacijo.
2.1 Pre-adjustment series
Vidimo tabelo za nekatere komponente časovne vrste (odvisno od vplivov, ki so vključeni v model):
interpolirana časovna vrsta (Interpolated series)23;
linearizirana časovna vrsta (Linearized series)24;
časovna vrsta z izločenimi vplivi koledarja (Series corrected for the calendar effects);
deterministična komponenta (Deterministic component)25;
vplivi koledarja (Calendar effects);
vpliv premakljivih praznikov (Moving holidays effect);
vpliv števila delovnih dni in prestopnega leta (Trading days effect);
vpliv velike noči (Easter effect);
vpliv osamelcev na komponento trend-cikel (Outliers effect on the trend component)26;
vpliv osamelcev na iregularno komponento (Outliers effect on the irregular component)27;
vpliv osamelcev (Total outliers effect).
2.2 Arima
Vidimo graf, na katerem je teoretični psevdo-spekter ARIMA-modela, pod grafom pa polinome zamika.
2.3 Regressors
Vidimo tabelo za regresorje, ki so vključeni v model:
23

24
25
26
27

vpliv velike noči (npr. Easter [6]);
vpliv spremembe nivoja (npr. LS (1996-1));
vpliv prehodne spremembe (npr. TC (1999-6));

Interpolirana časovna vrsta je originalna časovna vrsta, v kateri so manjkajoče vrednosti (če obstajajo) nadomeščene z ocenami,
dobljenimi z interpolacijo.
Linearizirana časovna vrsta je časovna vrsta brez deterministične komponente.
Deterministična komponenta je komponenta, v katero so vključeni vplivi koledarja in vpliv osamelcev.
H komponenti trend-cikel štejemo osamelce LS.
K iregularni komponenti štejemo osamelce AO in TC.

32

Metodološki priročnik, št. 2/2013

-

vpliv aditivnega osamelca (npr. AO (1995-6));
vpliv števila delovnih dni (ali Weekdays ali pa naslednji: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, Sunday);
vpliv prestopnega leta (Leap year).

2.4 Residuals
Slika 7: Residuals

Vidimo ostanke na grafu in v tabeli.
Statistics
Vidimo analizo ostankov. Testiramo normalnost porazdelitve, neodvisnost, slučajnost …
Distribution
Vidimo tri grafe:
-

Autocorrelations (avtokorelacijska funkcija);
Partial autocorrelations (parcialna avtokorelacijska funkcija);
porazdelitev ostankov (rdeča krivulja predstavlja normalno porazdelitev).
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3 Decomposition (Seats)
Decomposition
SEATS vzame linearizirano časovno vrsto in jo razčleni na komponente. Vidimo njihove polinome zamika pri
ARIMA-modelu.
3.1 Stochastic series
Vidimo tabelo za komponente pri razčlenitvi.
3.2 Model-based tests
Za nekatere komponente vidimo tu varianco, avtokorelacijsko funkcijo in korelacije med komponentami.
3.3 WK analysis
Analiza Wiener-Kolmogorow predstavlja različne grafe, povezane s komponentami časovne vrste (npr. fazni
zamik pri cenilki; standardni odklon napake ocene za zadnjih nekaj opazovanih podatkov; čas, ki je
potreben, da cenilka skonvergira h končni cenilki).

4 Diagnostics
Diagnostike nam pomagajo pri oceni modela.
Slika 8: Diagnostics

summary
To je končna ocena modela, pri kateri je upoštevanih vseh ostalih 15 diagnostik.
outliers – number of outliers
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4.1 Seasonality tests
Sezonska komponenta vključuje medletno nihanje, ki se ponavlja vsako leto (stabilna sezona) ali pa se
razvija iz leta v leto (gibljiva sezona). Vidimo teste, ki ugotavljajo, ali gre za vplivanje sezone: Friedman test,
Kruskal-Wallis test, Test for presence of seasonality assuming stability, Evolutive seasonality test, Combined
seasonality test, Residual seasonality test.
4.2 Spectral analysis
Vidimo periodogram in avtoregresivni spekter za ostanke, iregularno komponento in desezonirano časovno
vrsto. Če omenjene komponente še vedno vsebujejo vpliv sezone in/ali vpliv števila delovnih dni, potem
vidimo spektralne vrhove pri ustreznih frekvencah. Sezonske frekvence so označene s sivimi navpičnimi
črtami, frekvence za vpliv števila delovnih dni pa z vijoličnimi navpičnimi črtami.
Slika 9: Periodogram in avtoregresivni spekter

4.3 Revisions history
Ko dodamo nove podatke na konec časovne vrste, se nekoliko spremenita tudi desezonirana časovna vrsta
in komponenta trend-cikel. Na grafu in v tabeli za zadnja 4 leta vidimo razliko med začetno oceno in zadnjo
oceno. Praviloma je boljše, da so te razlike manjše.
4.4 Sliding spans
Pričakujemo, da so desezonirani podatki stabilni; to pomeni, da jih odstranjevanje in dodajanje podatkov na
obeh koncih časovne vrste ne spremeni preveč. Analiza drsečih sredin preverja stabilnost rezultatov
desezoniranja.
4.5 Model stability
Na grafih so predstavljene zaporedne ocene nekaterih parametrov. Najboljše je, če so odkloni od srednje
vrednosti (črna črta) majhni.
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2.4.4 REZULTATI DESEZONIRANJA VSEH ČASOVNIH VRST
Rezultati desezoniranja vseh časovnih vrst skupaj so prikazani na treh zavihkih: Processing, Summary in Matrix
view.
Na zavihku Processing vidimo za vsako časovno vrsto naslednje: ime, metodo za desezoniranje, način
desezoniranja, stanje procesa, kazalnik kakovosti (ima enako vrednost kot diagnostika summary), opozorila,
vse diagnostike, graf originalne in desezonirane časovne vrste …
Na zavihku Summary vidimo splošne rezultate desezoniranja:
-

število časovnih vrst;

-

število in odstotek časovnih vrst z multiplikativnim modelom;

-

število in odstotek časovnih vrst z različnimi ARIMA-modeli;

-

število in odstotek časovnih vrst s popravkom povprečja;

-

število osamelcev v vseh časovnih vrstah in povprečno število osamelcev na časovno vrsto, in sicer za vse
osamelce skupaj ter posebej za aditivne osamelce, spremembe nivoja in prehodne spremembe;

-

število in odstotek časovnih vrst, ki vsebujejo vpliv števila delovnih dni in lahko tudi vpliv praznikov;

-

število in odstotek časovnih vrst, ki vsebujejo vpliv prestopnega leta;

-

število in odstotek časovnih vrst, ki vsebujejo vpliv velike noči.

Na zavihku Matrix view pa vidimo podrobne rezultate desezoniranja: število podatkov, ARIMA-model,
osamelce, vrednosti nekaterih statistik ... Rezultati so predstavljeni na petih zavihkih: Main, Calendar, Outliers,
Arima, Tests.

2.4.5 OSVEŽEVANJE DESEZONIRANJA
Če originalne podatke dodamo iz vhodne datoteke, potem jih lahko v prihodnosti spremenimo, desezoniranje pa
osvežimo, tako da se upoštevajo spremembe originalnih podatkov.
V vhodni datoteki spremenimo originalne podatke, v datoteki z modeli pa pot do originalnih časovnih vrst, če je
to potrebno. To moramo storiti še pred zagonom Demetre+, sicer se lahko zgodi, da se spremembe ne
upoštevajo.
Desezoniranje osvežimo tako, da multi-processing, ki ga imamo na delovnem prostoru, odpremo in izberemo
»Refresh«.
Za osveževanje imamo več možnosti:
-

Concurrent adjustment;

-

Partial concurrent adjustment → Arima and outliers (+params);

-

Partial concurrent adjustment → All outliers (+params);

-

Partial concurrent adjustment → Last outliers (+params);

-

Partial concurrent adjustment → Parameters;

-

Current adjustment (partial).

Sprotna prilagoditev (ang. concurrent adjustment) je prilagoditev, pri kateri ob vsaki spremembi originalnih
podatkov znova določimo model in znova ocenimo parametre.
Delna sprotna prilagoditev (ang. partial concurrent adjustment) je prilagoditev, pri kateri ob vsaki spremembi
originalnih podatkov znova ocenimo parametre, model pa spreminjamo npr. enkrat letno.
Občasna prilagoditev (ang. current adjustment) je prilagoditev, pri kateri občasno (npr. enkrat letno) znova
določimo model in znova ocenimo parametre.
Na Statističnem uradu uporabljamo delno sprotno prilagoditev, le osamelce na koncu časovne vrste dodajamo
tudi med letom. S tem dosežemo, da se rezultati desezoniranja vzdolž celotne časovne vrste med letom ne
spreminjajo preveč, ob letnem pregledu pa lahko opravimo večje spremembe.
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2.4.6 USPEŠNOST DESEZONIRANJA ČASOVNIH VRST
Ko desezoniramo časovne vrste, ki imajo že izbrane modele, se moramo odločiti, v katerem primeru je
desezoniranje posamezne časovne vrste uspešno. Če desezoniranje ni uspešno, model pogledamo in po
potrebi popravimo. Posledica spremembe modela so lahko večje revizije rezultatov desezoniranja.
Primer: Desezoniranje časovne vrste je uspešno:
1. če ima na zavihku Processing v stolpcu Quality vrednost Good;
2. če nima naslednjih diagnostik z vrednostjo Bad:
-

basic checks – definition, annual totals;

-

visual spectral analysis – spectral seas peaks, spectral td peaks;

-

regarima residuals – normality, independence, spectral td peaks, spectral seas peaks;

-

residual seasonality – on sa, on sa (last 3 years), on irregular;

-

seats – seas variance, irregular variance, seas/irr cross-correlation;

3. če nima možnosti začasnih osamelcev.

2.4.7 NAPOVEDOVANJE Z DEMETRO+
Model, ki ga uporabimo za desezoniranje, se uporablja tudi za napovedi, in sicer za eno ali dve leti.28
Najpomembnejše napovedi so v tabeli 1.2 Table, in sicer za originalno časovno vrsto (tudi napake napovedi),
desezonirano časovno vrsto, komponento trend-cikel, sezonsko komponento in iregularno komponento. V
drugih tabelah med drugim najdemo napovedi nekaterih drugih komponent.
V izhodne datoteke lahko izpišemo le nekatere napovedi, npr. za originalno časovno vrsto, komponento
trend-cikel, sezonsko komponento in vplive koledarja, ne pa tudi za desezonirano časovno vrsto.
Nekaterih napovedi program ne izračuna, lahko pa jih izračunamo sami. Napovedi časovne vrste z izločenimi
vplivi koledarja dobimo na primer takole:
-

aditivni model: napoved časovne vrste z izločenimi vplivi koledarja =
napoved originalne časovne vrste – napoved vplivov koledarja;

-

multiplikativni model: napoved časovne vrste z izločenimi vplivi koledarja =
napoved originalne časovne vrste / napoved vplivov koledarja.

2.5 IZHODNE DATOTEKE
Vrste izhodnih datotek
Nekatere rezultate desezoniranja lahko izpišemo v izhodne datoteke. To storimo tako, da izberemo »Generate
output«.
Za izhodne datoteke imamo na voljo več formatov: Txt series, Excel, ODBC29, Csv, Csv matrix.
Za vse časovne vrste v datoteki z modeli se izpišejo vsi rezultati desezoniranja, ki jih želimo. To pomeni, da ni
praznih 'stolpcev'.
Excelova izhodna datoteka
Na Statističnem uradu se je kot najbolj uporabna izkazala Excelova izhodna datoteka.30 Ta datoteka ima enako
ime kot datoteka z modeli. V spodnjem primeru se imenuje sklop.xls.

28
29

30

Eno leto pri mesečnih časovnih vrstah pomeni 12 podatkov, pri četrtletnih pa 4 podatke.
ODBC je kratica za Open Database Connectivity – standardni programski vmesnik za dostop do sistemov, ki delajo s podatkovnimi
bazami.
Excelova vhodna datoteka se naredi s programom Excel 2003.
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Pri nastavitvi izpisa določimo, kam se bo shranila izhodna datoteka, kako bo videti in katere podatke bo
vsebovala. Lahko tudi spremenimo privzete nastavitve. Če imamo na istem mestu že Excelovo datoteko z
enakim imenom, jo nova datoteka zamenja.
Slika 10: Nastavitve za izpis Excel – ByComponent

Če nastavimo izpis kot na zgornji sliki, potem je datoteka sklop.xls videti takole:
-

list Sheet1 je prazen;

-

na listu Orig so originalni podatki;

-

na listu T je komponenta trend-cikel;

-

na listu SA so desezonirani podatki;

-

na listu YCal so podatki z izločenimi vplivi koledarja.

Prva vrstica je prazna, le v celici B1 je ime komponente, ki je enako kot ime lista. V drugi vrstici so imena
časovnih vrst, v prvem stolpcu pa datumi.

38

Slika 11: Izhodna datoteka sklop.xls
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3 OBJAVLJANJE IN UPORABA PODATKOV
3.1

OBJAVLJANJE PODATKOV

Podatki, ki se objavljajo
Za časovne vrste, ki jih desezoniramo, so za objavo zanimivi predvsem:
-

originalni podatki;
desezonirani podatki = podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja;
podatki z izločenimi vplivi koledarja;
komponenta trend-cikel.

Časovnih vrst, krajših od treh let, ne desezoniramo, zanje je smiselno objaviti samo originalne podatke.
Če so podatki preveč občutljivi (npr. ker je indeks za neko dejavnost izračunan iz zelo majhnega števila
podatkov podjetij), jih ne objavimo.
Izrazi v objavah
Tako pri nas kot v tujini se za isti pojem pogosto uporablja več različnih izrazov. Npr. izraz 'originalni podatki'
ima v angleščini več sopomenk: 'original data', 'unadjusted data', 'raw data', 'gross data'.
Na Statističnem uradu smo se zato odločili, da bomo izraze v objavah poenotili31:
Tabela 5: Izrazi v objavah
SLO

ANG

Originalni podatki

Original data ali
Unadjusted data

Desezonirani podatki ali

Seasonally adjusted data

Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja
Podatki z izločenimi vplivi koledarja

Working day adjusted data

Komponenta trend-cikel

Trend-cycle component

Na Statističnem uradu smo za lastne potrebe pripravili tudi slovensko-angleški slovarček izrazov, povezanih s
časovnimi vrstami. Našli ga boste pred prilogami.
Komentiranje in primerjanje podatkov
Ker naj bi objave prinašale novice, je v njih smiselno predstaviti in komentirati desezonirane podatke.
Če primerjamo dva podatka v isti časovni vrsti:
-

če primerjamo ista meseca (četrtletji) dveh različnih let (npr. marec 2013 in marec 2012), potem primerjamo
kar podatke z izločenimi vplivi koledarja;

-

če primerjamo različna meseca (četrtletji) istega leta ali dveh različnih let (npr. marec 2013 in februar 2013),
potem primerjamo desezonirane podatke.

Če primerjamo dva podatka v različnih časovnih vrstah, primerjamo desezonirane podatke.

3.2 UPORABA PODATKOV
Uporabniki podatkov
V Sloveniji se z desezoniranjem ukvarjamo predvsem na Statističnem uradu RS (SURS), Uradu RS za
makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in Banki Slovenije (BS). Desezonirani podatki in podatki z izločenimi
vplivi koledarja zanimajo predvsem Eurostat.

31

Uporaba poenotenih izrazov za posamezno področje velja od uvedbe Demetre+.
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Kratka metodološka pojasnila o analizi časovnih vrst in desezoniranju ter o objavljanju podatkov smo objavili na
strani http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp pod naslovom Desezoniranje časovnih vrst.
Uporaba in interpretacija podatkov
Pri rezultatih desezoniranja je zelo pomembno, da jih znamo pravilno uporabiti in interpretirati. Včasih se zgodi,
da kdo, ki se na desezoniranje ne spozna, napačno razlaga rezultate.
Poglejmo nekaj primerov napačne uporabe in interpretacije podatkov.
1. primer: Primerjava originalnih podatkov za realne indekse novih naročil, ki jih je objavil SURS, z
desezoniranimi podatki za nominalne indekse, ki jih je objavil Eurostat.
Komentar: Primerjava ni upravičena iz naslednjih razlogov:
-

Realni indeksi se od nominalnih razlikujejo po tem, da je iz realnih indeksov izločen vpliv spremembe cen.
Realne indekse dobimo iz nominalnih indeksov tako, da nominalne indekse deflacioniramo. Deflator je pri naročilih indeks
cen industrijskih proizvodov.

-

Desezonirani podatki se od originalnih podatkov razlikujejo po tem, da so iz desezoniranih podatkov
izločeni vplivi sezone in koledarja.

2. primer: Ko primerjamo tekoči mesec s predhodnim mesecem, pri originalnih podatkih dobimo indeks 115,3,
pri desezoniranih podatkih pa indeks 98,7. Ta dva indeksa se preveč razlikujeta!
Komentar: Primerjati indeks pri originalnih podatkih z indeksom pri desezoniranih podatkih ni smiselno, saj
so v desezoniranih podatkih zajeti samo komponenta trend-cikel in razni šumi, v originalnih podatkih pa tudi
vplivi sezone in koledarja. Če so npr. vplivi sezone in koledarja veliki, šumi pa majhni, potem desezonirani
podatki lepo opišejo trend.
3. primer: Za originalne podatke velja:
. Zakaj se dogaja, da desezoniran
podatek za B110 ni vedno na intervalu med desezoniranim podatkom za B115 in desezoniranim podatkom
za B116?
Komentar: Variable B110, B115 in B116 desezoniramo direktno. To pomeni, da ima vsaka variabla izbran v
programu svoj model, ti modeli pa med seboj niso povezani. Zato med rezultati desezoniranja ne veljajo take
povezave, kot veljajo med originalnimi podatki.
4. primer: Desezoniran podatek za september 2012 je 68,1, desezoniran podatek za oktober 2012 pa je 53,7.
Zakaj je desezoniran podatek za oktober za 21,1 % nižji kot desezoniran podatek za september?
Komentar: Pogledamo originalne podatke in graf. Opazimo, da je originalni podatek za oktober skoraj vsako
leto do leta 2011 višji od originalnega podatka za september, in sicer v povprečju za 10,8. Za leto 2012 pa je
originalni podatek za oktober za 8,8 nižji od originalnega podatka za september. Pričakovali smo torej precej
višji originalni podatek za oktober 2012. Na grafu opazimo tudi, da je sezonska komponenta lepa in v
primerjavi z iregularno komponento velika.
5. primer: Stopnja rasti pri originalnih podatkih je 3,5 %, pri desezoniranih pa 3,2 %. To pomeni, da je zaradi
vpliva delovnih dni rast manjša za 0,3 odstotne točke, kot bi bila, če ne bi upoštevali vpliva delovnih dni.
Komentar: Pri tej primerjavi moramo namesto o vplivu delovnih dni govoriti o vplivih sezone in koledarja.
6. primer: Desezonirana vrednost za gospodarsko rast je pozitivna. Razlog za višjo gospodarsko rast je, da
prazniki padejo na konce tednov.
Komentar: To ni pravi razlog. Pri desezoniranju so namreč izločeni vplivi sezone in koledarja, torej je izločen
tudi vpliv praznikov.
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ABECEDNI SEZNAM KRATIC

ACF

avtokorelacijska funkcija

AIC

Akaike Information Criterion

AICC

Corrected Akaike Information Criterion

AO

aditivni osamelec

AR

autoregressive

ARCH

autoregressive conditional heteroskedasticity

ARFIMA

autoregressive fractionally integrated moving average

ARIMA

autoregressive integrated moving average

ARMA

autoregressive moving average

BDP

bruto domači proizvod

BIC

Schwarz's Bayesian Information Criterion

BS

Banka Slovenije

ESS

evropski statistični sistem

GARCH

generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

LS

sprememba nivoja

MA

moving average

NGARCH

nonlinear generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

ODBC

Open Database Connectivity

PACF

parcialna avtokorelacijska funkcija

SABL

Seasonal Adjustment-Bell Laboratories

SARIMA

seasonal autoregressive integrated moving average

SEATS

Signal Extraction in ARIMA Time Series

STAMP

Structural Time Series Analyser, Modeller and Predictor

STL

Seasonal-Trend decomposition based on Less smoothing

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

TC

prehodna sprememba

TRAMO

Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations, and Outliers

TSW

TRAMO/SEATS for Windows

UMAR

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

ZDA

Združene države Amerike
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SLOVARČEK ČASOVNE VRSTE
Junij 2013
Manca Golmajer, Andrejka Smukavec, Erika Trpin
Opombe:
Različni izrazi v isti celici tabele so sopomenke. Ločeni so s podpičji.
Kjer je bilo mogoče, smo uporabili izraze, ki jih najdemo tudi v Statističnem terminološkem slovarju (tiskana
izdaja 2001; seznam izrazov je dopolnjen na strani http://www.rosigma.si/glosar/).
Če kakega izraza v Statističnem terminološkem slovarju ni bilo, smo uporabili lasten izraz.
Slovenski izrazi

Angleški izrazi

Razlaga

aditivni model

additive model

model, v katerem se komponente časovne vrste med
seboj seštevajo

aditivni osamelec

additive outlier

osamelec, pri katerem časovna vrsta nenadoma
precej opazno naraste ali pade, potem pa se takoj
vrne na prejšnjo vrednost

analiza časovnih vrst

time series analysis

področje statistike, ki proučuje časovne vrste

ARIMA-model;
avtoregresijski integrirani model
drsečih sredin

ARIMA model;
autoregressive integrated
moving average model

avtoregresijski integrirani model drsečih sredin;
model, ki temelji na ARIMA-procesu

ARIMA(p,d,q)-model;
avtoregresijski integrirani model
drsečih sredin reda (p,d,q)

ARIMA(p,d,q) model;
autoregressive integrated
moving average model of order
(p,d,q)

avtoregresijski integrirani model drsečih sredin reda
(p,d,q)

ARIMA-proces;
avtoregresijski integrirani proces
drsečih sredin

ARIMA process;
autoregressive integrated
moving average process

avtoregresijski integrirani proces drsečih sredin

ARIMA(p,d,q)-proces;
avtoregresijski integrirani proces
drsečih sredin reda (p,d,q)

ARIMA(p,d,q) process;
autoregressive integrated
moving average process of
order (p,d,q)

avtoregresijski integrirani proces drsečih sredin reda
(p,d,q)

aritmetična sredina;
aritmetično povprečje

arithmetic mean

srednja vrednost danih vrednosti (dobimo jo tako, da
vsoto danih vrednosti delimo s številom teh
vrednosti)

ARMA-model;
avtoregresijski model drsečih
sredin

ARMA model;
autoregressive moving average
model

avtoregresijski model drsečih sredin; model, ki temelji
na ARMA-procesu

ARMA(p,q)-model;
avtoregresijski model drsečih
sredin reda (p,q)

ARMA(p,q) model;
autoregressive moving average
model of order (p,q)

avtoregresijski model drsečih sredin reda (p,q)

ARMA-proces;
avtoregresijski proces drsečih
sredin

ARMA process;
autoregressive moving average
process

avtoregresijski proces drsečih sredin

ARMA(p,q)-proces;
avtoregresijski proces drsečih
sredin reda (p,q)

ARMA(p,q) process;
autoregressive moving average
process of order (p,q)

avtoregresijski proces drsečih sredin reda (p,q)

AR-model;
avtoregresijski model

AR model;
autoregressive model

avtoregresijski model; model, ki temelji na
AR-procesu

AR(p)-model;
avtoregresijski model reda p

AR(p) model;
avtoregresijski model reda p
autoregressive model od order p

AR-proces;
avtoregresijski proces

AR process;
autoregressive process

avtoregresijski proces
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AR(p)-proces;
avtoregresijski proces reda p

AR(p) process;
autoregressive process of order
p

avtoregresijski proces reda p

asimetrija

skewness

tretji centralni moment; lastnost porazdelitve, ki se po
obliki razlikuje od simetrične porazdelitve

avtokorelacijska funkcija (ACF)

autocorrelation function (ACF)

funkcija avtokorelacij v odvisnosti od njihovega reda

avtokorelacija;
koeficient avtokorelacije

autocorrelation;
autocorrelation coefficient

korelacija med vrednostmi časovne vrste

avtokorelogram

autocorrelogram

korelogram, v katerem so koeficienti korelacije
izračunani s časovnim zamikom za isto spremenljivko

beli šum

white noise

slučajni proces, pri katerem so pojavi neodvisni drug
od drugega

celotna napaka

root mean square error

mera za točnost vzorčne ocene, ki je izračunana kot
kvadratni koren srednje kvadratne napake

cenilka

estimator

slučajna spremenljivka, pri kateri so vrednosti
funkcije vzorčnih vrednosti v vsakem od možnih
vzorcev in je namenjena ocenjevanju parametra,
njena verjetnostna porazdelitev je odvisna od
ocenjevanega parametra, njena vrednost pri
posameznem vzorcu pa je ocena

časovna vrsta

time series

časovno urejeno zaporedje številčnih podatkov, ki
izražajo vrednost neke spremenljivke

časovna vrsta z izločenimi vplivi
koledarja;
časovna vrsta, prilagojena vplivu
števila delovnih dni

working day adjusted time
series

časovna vrsta, iz katere so odstranjeni vplivi
koledarja

delna sprotna prilagoditev

partial concurrent adjustment

prilagoditev, pri kateri ob vsaki spremembi originalnih
podatkov znova ocenimo parametre, model pa
spreminjamo enkrat letno

desezonirana časovna vrsta;
časovna vrsta z izločenimi vplivi
sezone in koledarja

seasonally adjusted time series

časovna vrsta, iz katere so odstranjeni vplivi sezone
in koledarja

desezonirani podatki;
seasonally adjusted data
podatki z izločenimi vplivi sezone
in koledarja

podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in
koledarja

desezoniran

seasonally adjusted

ki so mu odstranjeni vplive sezone in koledarja

desezoniranje

seasonal adjustment

postopek, pri katerem se iz časovne vrste odstranijo
vplivi sezone in koledarja

desezonirati

seasonally adjust

odstraniti iz časovne vrste vplive sezone in koledarja

diagnostika

diagnostics

statistični test (preizkus)

diferencialni operator

difference operator

matematična operacija, ki vrednosti funkcije priredi
neko razliko vrednosti funkcije

diferenciranje

differencing

transformacija, pri kateri iz dane časovne vrste dobimo
s seštevanjem in odštevanjem novo časovno vrsto

direktno desezoniranje

direct seasonal adjustment

pristop, pri katerem vsako posamezno časovno vrsto
desezoniramo posebej in tudi agregat desezoniramo
posebej

fiksirani osamelec

pre-specified outlier

osamelec, ki je dokončno vključen v model

hrošč

bug

napaka v programu, metodi …

indeks

index

relativno število, ki je razmerje med dvema
istovrstnima podatkoma in je pri navedbah
pomnoženo s 100

indirektno desezoniranje

indirect seasonal adjustment

pristop, pri katerem vsako posamezno časovno vrsto
desezoniramo posebej, agregat pa desezoniramo
tako, da združimo desezonirane vrednosti
posameznih časovnih vrst
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interpolirana vrsta

interpolated series

originalna časovna vrsta, v kateri so manjkajoče
vrednosti (če obstajajo) nadomeščene z ocenami,
dobljenimi z interpolacijo

interval

interval

množica vrednosti, ki so omejene z dvema
vrednostma

intervalna časovna vrsta

-

časovna vrsta, pri kateri vrednosti podatkov v danih
časovnih intervalih agregiramo

iregularna komponenta

irregular component

komponenta časovne vrste, ki vsebuje ostanke,
aditivne osamelce in prehodne spremembe

izločanje vplivov koledarja

working day adjustment

postopek, pri katerem se iz časovne vrste odstranijo
vplivi koledarja

kazalnik;
kazalec;
indikator

indicator

vrednost, ki napoveduje ali kaže stanje ali narekuje
razvoj kakega pojava

komponenta
trend-cikel

trend-cycle component

komponenta časovne vrste, ki vsebuje trend in
ciklična nihanja s periodo, daljšo od enega leta

korelacija

correlation

povezanost med spremenljivkami

korelogram

correlogram

grafični prikaz koeficientov korelacije v pravokotnem
koordinatnem sistemu, kjer je abscisna os
opredeljena s časovnim zamikom, ordinatna os pa s
koeficienti korelacije z zamikom

letni pregled

annual review

pregled, opravi se navadno enkrat letno, pri katerem
za vsako časovno vrsto znova testiramo vse vplive in
skušamo najti čim boljši model

linearizirana vrsta

linearized series

časovna vrsta, iz katere so izločeni vplivi koledarja in
vpliv osamelcev

logaritemska transformacija

log-transformation

transformacija z logaritemsko funkcijo, navadno z
namenom, da namesto produkta dobimo vsoto

MA-model;
model drsečih sredin

MA model;
moving average model

model drsečih sredin; model, ki temelji na
MA-procesu

MA(q)-model;
model drsečih sredin reda q

MA(q) model;
moving average model of order
q

model drsečih sredin reda q

MA-proces;
proces drsečih sredin

MA process;
moving average process

proces drsečih sredin

MA(q)-proces;
proces drsečih sredin reda q

MA(q) process;
moving average process of
order q

proces drsečih sredin reda q

meritev;
podatek

observation

meritev, podatek v časovni vrsti

metoda najmanjših kvadratov

least squares method;
least squares

metoda določanja cenilk, pri kateri so ocenjene
vrednosti izračunane tako, da je vsota kvadratov
odklonov ocenjenih vrednosti od opazovanih
vrednosti minimalna

metoda največjega verjetja

maximum likelihood method;
maximum likelihood

metoda določanja cenilk, pri kateri je cenilka
določena tako, da je za dani vzorec verjetje največje

multiplikativni model

multiplicative model

model, v katerem se komponente časovne vrste med
seboj množijo

najboljši prediktor

optimal predictor

cenilka za napoved, ki minimizira pričakovano
kvadratno napako v napovedi

napaka v napovedi

forecast error

napaka, ki je razlika med napovedano in dejansko
vrednostjo pojava v časovnem intervalu ali trenutku v
prihodnosti

napoved

forecast

vrednost velikosti pojava, ki jo je mogoče pričakovati
v prihodnosti
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napoved za nazaj

backcast

vrednost velikosti pojava pred začetkom časovne
vrste, ocenjena glede na izbrani model

napovedovanje

forecasting

postopek, s katerim se pridobi vrednost velikosti
pojava v prihodnosti, navadno z opazovanjem tega
pojava ali sorodnih pojavov v preteklosti

napovedovanje za nazaj

backcasting

ocenjevanje vrednosti velikosti pojava pred začetkom
časovne vrste glede na izbrani model

neodvisna spremenljivka;
pojasnjevalna spremenljivka;
regresor;
prediktor

independent variable;
explanatory variable;
regressor

spremenljivka, za katero se predpostavlja, da vpliva
na odvisno spremenljivko

neparametrična metoda

non-parametric method

metoda, ki ni odvisna od porazdelitve za
obravnavano slučajno spremenljivko

normalna porazdelitev;
Gaussova porazdelitev

normal distribution;
Gauss distribution

porazdelitev zvezne slučajne spremenljivke, pri kateri
ima gostota verjetnosti značilno zvonasto krivuljo

občasna prilagoditev

current adjustment

prilagoditev, pri kateri občasno (npr. enkrat letno)
znova določimo model in znova ocenimo parametre

odvisna spremenljivka;
pojasnjevana spremenljivka;
regresand;
predikand

dependent variable;
response variable

spremenljivka, ki se da razložiti z eno ali več
neodvisnimi spremenljivkami

operator zamika

lag operator;
backshift operator

matematična operacija, ki vrednosti funkcije priredi
prejšnjo vrednost funkcije

originalna časovna vrsta

original time series

časovna vrsta originalnih podatkov

originalni podatki

original data;
unadjusted data;
raw data;
gross data

podatki, iz katerih niso odstranjeni nobeni vplivi

osamelec

outlier

opazovana vrednost, ki se zelo razlikuje od drugih
opazovanih vrednosti

osamelec naklon

ramp outlier;
ramp

osamelec, pri katerem časovna vrsta v nekaj korakih
linearno precej opazno naraste ali pade, ta
sprememba pa ostane

ostanek

residual

razlika med opazovano vrednostjo in z modelom
ocenjeno vrednostjo

p-vrednost

P-value

najmanjša verjetnost, navadno izračunana z
računalnikom, pri kateri je mogoče zavreči ničelno
domnevo pri obravnavanih vzorčnih podatkih

parameter

parameter

mera, s katero so izražene lastnosti modela

parametrična metoda

parametric method

metoda, ki temelji na znani porazdelitvi slučajne
spremenljivke ali več slučajnih spremenljivk in je
odvisna od parametrov, ki jo ocenjujejo

parcialna avtokorelacija;
partial autocorrelation;
parcialna korelacija med vrednostmi časovne vrste
koeficient parcialne avtokorelacije partial autocorrelation coefficient
parcialna avtokorelacijska
funkcija (PACF)

partial autocorrelation function
(PACF)

funkcija parcialnih avtokorelacij v odvisnosti od
njihovega reda

parcialna korelacija

partial correlation

korelacija med dvema spremenljivkama, pri kateri je
iz obeh spremenljivk izločen linearni vpliv vseh
preostalih upoštevanih spremenljivk

perioda

period

dolžina obdobja, v katerem se nihanje pojava obnovi

podatki z izločenimi vplivi
koledarja;
podatki, prilagojeni vplivu števila
delovnih dni

working day adjusted data

podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi koledarja

polinom zamika

lag polynomial

polinom v operatorju zamika
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popravek povprečja

mean correction

konstanten izraz, ki je lahko del ARIMA-modela

porazdelitev

distribution

razporeditev vrednosti spremenljivke

predhodna prilagoditev

pre-adjustment

izločitev vplivov koledarja in vpliva osamelcev iz
časovne vrste

prehodna sprememba

transitory change

osamelec, pri katerem časovna vrsta nenadoma
opazno precej naraste ali pade, potem pa se počasi
vrne na prejšnjo vrednost

približek

approximation

vrednost, ki se razmeroma malo razlikuje od
dejanske vrednosti

razčlenitev časovne vrste

decomposition of a time series

postopek, pri katerem časovno vrsto razdelimo na
komponente

razčlenitvena shema

decomposition scheme

shema, ki določa, kako komponente sestavimo v
originalno časovno vrsto

regresija

regression

odnos med odvisno spremenljivko in eno ali več
neodvisnimi spremenljivkami

regresijska funkcija

regression function

funkcija, ki izraža zvezo med odvisno spremenljivko
in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami, pri čemer
je izločena slučajna napaka

regresijski vpliv

regression effect

vpliv neodvisne spremenljivke

SARIMA-model;
sezonski avtoregresijski
integrirani model drsečih sredin;
sezonski ARIMA-model

SARIMA model;
seasonal autoregressive
integrated moving average
model;
seasonal ARIMA model

sezonski avtoregresijski integrirani model drsečih
sredin; model, ki temelji na SARIMA-procesu

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)-model;
sezonski avtoregresijski
integrirani model drsečih sredin
reda (p,d,q)(P,D,Q);
sezonski ARIMA-model reda
(p,d,q)(P,D,Q)

sezonski avtoregresijski integrirani model drsečih
SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) model;
sredin reda (p,d,q)(P,D,Q)
seasonal autoregressive
integrated moving average
model of order (p,d,q)(P,D,Q);
seasonal ARIMA model of order
(p,d,q)(P,D,Q)

SARIMA-proces;
sezonski avtoregresijski
integrirani proces drsečih sredin;
sezonski ARIMA-proces

SARIMA process;
seasonal autoregressive
integrated moving average
process;
seasonal ARIMA process

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)-proces;
sezonski avtoregresijski
integrirani proces drsečih sredin
reda (p,d,q)(P,D,Q);
sezonski ARIMA-proces drsečih
sredin reda (p,d,q)(P,D,Q)

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) process; sezonski avtoregresijski integrirani proces drsečih
sredin reda (p,d,q)(P,D,Q)
seasonal autoregressive
integrated moving average
process of order (p,d,q)(P,D,Q);
seasonal ARIMA process of
order (p,d,q)(P,D,Q)

sezonska komponenta

seasonal component

komponenta časovne vrste, ki vključuje vplive sezone
in koledarja

sezonski diferencialni operator

seasonal difference operator

matematična operacija, ki vrednosti funkcije priredi
neko razliko vrednosti funkcije

sezonski osamelec

seasonal outlier

osamelec, ki spada v sezonsko komponento časovne
vrste

sezonsko diferenciranje

seasonal differencing

transformacija, pri kateri iz dane časovne vrste
dobimo s seštevanjem in odštevanjem novo časovno
vrsto; s tem želimo odstraniti sezonska nihanja

slučajna napaka

random error

napaka, ki je razlika med opazovano vrednostjo in
dejansko vrednostjo, je slučajna, razlike, ugotovljene
za vse podatke, pa se med seboj približno izničijo

slučajna spremenljivka

random variable

spremenljivka, ki zavzame vrednost v kateremkoli
intervalu z znano verjetnostjo

slučajni proces

random process

družina slučajnih spremenljivk
, kjer je množica časovnih točk

sezonski avtoregresijski integrirani proces drsečih
sredin
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sploščenost

kurtosis

četrti centralni moment; lastnost porazdelitve, da se v
intervalu največje gostitve po obliki razlikuje od
normalne porazdelitve

sprememba nivoja

level shift

osamelec, pri katerem časovna vrsta nenadoma
precej opazno naraste ali pade, ta sprememba pa
ostane

spremenljivka, ki jo določi
uporabnik

user-defined variable

spremenljivka, ki jo določi uporabnik

sprotna prilagoditev

concurrent adjustment

prilagoditev, pri kateri ob vsaki spremembi originalnih
podatkov znova določimo model in znova ocenimo
parametre

srednja kvadratna napaka

mean square error

mera za točnost vzorčne ocene, ki izhaja iz razlik
med vsemi možnimi vzorčnimi ocenami in vrednostjo
parametra

stacionarna časovna vrsta

stationary time series

časovna vrsta, za katero velja, da njene lastnosti niso
odvisne od časa opazovanja

statistična značilnost;
značilnost

significance

lastnost rezultata, ki je dobljen s preizkusom, da je
verjetnost za dobljeno vrednost testne statistike
razmeroma majhna

statistika

statistic

slučajna spremenljivka, določena s funkcijo vzorčnih
vrednosti, ki je najpogosteje ocena (npr. statistika pri
t-testu);
znanost, ki razvija metode o zbiranju statističnih
podatkov, njihovi analizi in predstavitvi;
zbiranje statističnih podatkov, njihova obdelava in
objavljanje

stopnja značilnosti

significance level

verjetnost za napako prve vrste, ki je označena z α in
navadno navedena v višini 0.05, 0.01 ali 0.001

trend

trend

dolgoročno gibanje povprečja časovne vrste

trenutna časovna vrsta

-

časovna vrsta, pri kateri se meritve opravijo le ob
določenih časih in kažejo vrednost podatka v danem
trenutku

varianca;
disperzija

variance

vrednost, ki meri variabilnost slučajne spremenljivke;
izračunamo jo po formuli (
( )) , kjer je ( )
matematično upanje slučajne spremenljivke

verjetnost

probability

lastnost dogodka, ki je izražena z vrednostjo med 0
in 1

vodilni čas;
napovedovalni horizont

lead time;
forecasting horizon

čas, ki je razlika med časom napovedi in časom
zadnje znane vrednosti v časovni vrsti

vpliv praznikov

holiday effect

vpliv praznikov, ki so dela prosti dnevi

vpliv prestopnega leta

leap-year effect

vpliv prestopnega leta (februar ima 28 dni, v
prestopnem letu pa 29 dni)

vpliv števila delovnih dni

working day effect

vpliv števila delovnih dni (meseci imajo različno
število posameznih dni v tednu)

vpliv velike noči

Easter effect

vpliv velike noči (v dnevih pred veliko nočjo je opazen
nek vpliv)

vplivi koledarja

calendar effects

vplivi, povezani s koledarjem (vpliv števila delovnih
dni, vpliv prestopnega leta, vpliv praznikov, vpliv
velike noči)

vplivi sezone

seasonal effects

vplivi, povezani z naravnimi in socialnimi ritmi, ki se
približno ponavljajo s periodo 1 leto

začasni osamelec

detected outlier

osamelec, ki je začasno vključen v model

zamik

lag

časovni razmik med dvema dogodkoma
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PRILOGE
PRILOGA 1: Povezave med komponentami pri metodi TRAMO/SEATS v Demetri+
Metoda TRAMO/SEATS deluje tako, da najprej oceni in iz časovne vrste izloči vpliv osamelcev in vplive
koledarja. Nato časovno vrsto glede na izbrani ARIMA-model razčleni na komponente, za katere predpostavlja,
da so med seboj neodvisne: komponenta trend-cikel brez vpliva osamelcev, sezonska komponenta brez vplivov
koledarja, iregularna komponenta brez vpliva osamelcev. Na koncu metoda vpliv osamelcev in vplive koledarja
ustrezno doda komponentam, da dobimo končne komponente: komponento trend-cikel, sezonsko komponento
in iregularno komponento.
Ko gledamo rezultate desezoniranja ene časovne vrste, vidimo več tabel s komponentami (opomba: oznake
veljajo samo v tej prilogi). Spodaj so v tabelah naštete komponente, v diagramih in s formulami pa je prikazano,
kako so komponente povezane med seboj. Nekatere komponente (regresijski vplivi spremenljivk, ki jih določi
uporabnik, in vpliv premakljivih praznikov razen velike noči) niso upoštevane.
Table:
Tabela 6: Table
Oznaka

Ime v tabeli

Prevod

OS

Original series

originalna časovna vrsta

FSAS

Final seasonally adjusted series

desezonirana časovna vrsta

FTC

Final trend component

komponenta trend-cikel

FSC

Final seasonal component

sezonska komponenta

FIC

Final irregular component

iregularna komponenta

OSF

Original series (forecasts)

originalna časovna vrsta (napovedi)

OSFE

Original series (forcast errors)

originalna časovna vrsta (napake napovedi)

FSASF

Final seasonally adjusted series (forecasts)

desezonirana časovna vrsta (napovedi)

FTCF

Final trend component (forecasts)

komponenta trend-cikel (napovedi)

FSCF

Final seasonal component (forecasts)

sezonska komponenta (napovedi)

FICF

Final irregular component (forecasts)

iregularna komponenta (napovedi)

Pre-adjustment series:
Tabela 7: Pre-adjustment series
Oznaka

Ime v tabeli

Prevod

IS

Interpolated series

interpolirana časovna vrsta

LS

Linearized series

linearizirana časovna vrsta

SCCE

Series corrected for the calendar effects

časovna vrsta z izločenimi vplivi koledarja

DC

Deterministic component

deterministična komponenta

CE

Calendar effect

vplivi koledarja

MHE

Moving holidays effect

vpliv premakljivih praznikov

TDE

Trading days effect

vpliv števila delovnih dni in prestopnega leta

EE

Easter effect

vpliv velike noči

OETC

Outliers effect on the trend component

vpliv osamelcev na komponento trend-cikel

OEIC

Outliers effect on the irregular component

vpliv osamelcev na iregularno komponento

TOE

Total outliers effect

vpliv osamelcev
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Regressors:
Tabela 8: Regressors
Oznaka

Ime v tabeli

Prevod

EE6

Easter [6]

vpliv velike noči (6 dni)

AO1

AO (1995-6)

vpliv aditivnega osamelca 6/1995

TC1

TC (1999-6)

vpliv prehodne spremembe 6/1999

LS1

LS (1996-1)

vpliv spremembe nivoja 1/1996

WD

Week days

vpliv števila delovnih dni

MON

Monday

vpliv ponedeljka

TUE

Tuesday

vpliv torka

WED

Wednesday

vpliv srede

THU

Thursday

vpliv četrtka

FRI

Friday

vpliv petka

SAT

Saturday

vpliv sobote

LY

Leap year

vpliv prestopnega leta

Stochastic series:
Tabela 9: Stochastic series
Oznaka

Ime v tabeli

Prevod

SAS

Seasonally adjusted series

desezonirana časovna vrsta brez vpliva osamelcev

TC

Trend

komponenta trend-cikel brez vpliva osamelcev

SC

Seasonal component

sezonska komponenta brez vplivov koledarja

IC

Irregular component

iregularna komponenta brez vpliva osamelcev

TCF

Trend (forecasts)

komponenta trend-cikel brez vpliva osamelcev (napovedi)

SCF

Seasonal component
(forecasts)

sezonska komponenta brez vplivov koledarja (napovedi)

Izhodne datoteke:
Tabela 10: Povezava med oznakami in izhodnimi datotekami
Oznaka

Ime lista pri izpisu
Excel – ByComponent

Pripona izhodne datoteke pri izpisu
Csv – VTable

OS

Orig

y

FTC

T

t

FSC

S

s

FSAS

SA

sa

FIC

I

i

CE

Cal

cal

SCCE

YCal

ycal

OSF

Orig_Fcasts

y_f

FTCF

T_Fcasts

t_f

FSCF

S_Fcasts

s_f

/

Cal_Fcasts

cal_f
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Diagram 1: Razčlenitev z metodo TRAMO/SEATS
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Diagram 2: Razčlenitev TDE pri td7

TDE
vpliv števila delovnih
dni in prestopnega
leta

LY

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

vpliv ponedeljka

vpliv torka

vpliv srede

vpliv četrtka

vpliv petka

vpliv sobote

vpliv prestopnega
leta

Tabela 11: Formule za diagram 1 in diagram 2
Aditivni model

Multiplikativni model

32

33
34

Pri tem so

35

konstante, odvisne od modela.

Nekatere komponente obstajajo samo, če so vključeni določeni vplivi (npr. EE obstaja samo, če je vključen vpliv
velike noči).
Nekatere komponente se med seboj izključujejo (npr. pri vplivu števila delovnih dni imamo komponento WD, če
dneve med tednom (pon.–pet.) obravnavamo enako in dneve ob koncu tedna (sob.–ned.) enako; če vsak dan v
tednu obravnavamo drugače, pa imamo komponente MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN).

32
33
34
35

Če imamo dve spremembi nivoja:
.
Če imamo dve spremembi nivoja:
.
Če imamo dva aditivna osamelca in dve prehodni spremembi:
Če imamo dva aditivna osamelca in dve prehodni spremembi:

.
.
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Diagram 3: Razčlenitev na desezonirano časovno vrsto in sezonsko komponento
IS
interpolirana
časovna vrsta

FSAS

FSC

desezonirana
časovna vrsta

sezonska
komponenta

SAS
desezonirana
časovna vrsta brez
vpliva osamelcev

SC
TOE

sezonska
komponenta brez
vplivov koledarja

vpliv osamelcev

CE
vplivi koledarja

Tabela 12: Formule za diagram 3
Aditivni model

Multiplikativni model

Diagram 4: Razčlenitev na časovno vrsto z izločenimi vplivi koledarja in na vplive koledarja
IS
interpolirana
časovna vrsta

SCCE
časovna vrsta z
izločenimi vplivi
koledarja

CE
vplivi koledarja

Tabela 13: Formule za diagram 4
Aditivni model

Multiplikativni model
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PRILOGA 2: ARIMA-modeli
Imamo časovno vrsto meritev
. Na te meritve gledamo kot na realizacije slučajnih spremenljivk, ki jih
lahko opišemo z nekim slučajnim procesom. Lastnosti slučajnega procesa skušamo opisati z razmeroma
preprostim modelom. Pomembno je predvsem, kako so meritve med seboj povezane.
Časovna vrsta je stacionarna, če njene lastnosti niso odvisne od časa opazovanja. To pomeni, da imajo
različni deli časovne vrste precej podobne lastnosti, npr. povprečje, varianco. V stacionarni časovni vrsti ni
periodičnih nihanj. Stacionarni časovni vrsti lahko izberemo stacionarni model.
Najprej definiramo:
novo časovno vrsto

povprečje vseh meritev.36 Iz meritev

, kjer je

naredimo

.

Definiramo še operator zamika

.37

tako, da je

Avtoregresijski proces prvega reda oz. AR(1)-proces:
Pri tem je

parameter,

Alternativni zapis: ( )

pa slučajna napaka.
, kjer je polinom zamika ( )

.

Avtoregresijski proces reda p oz. AR(p)-proces:
Pri tem so

parametri,

Alternativni zapis: ( )

pa slučajna napaka.

, kjer je polinom zamika ( )

.

Proces drsečih sredin prvega reda oz. MA(1)-proces:
Pri tem je

parameter,

pa slučajna napaka.
( ) , kjer je polinom zamika ( )

Alternativni zapis:

.

Proces drsečih sredin reda q oz. MA(q)-proces:
Pri tem so

parametri,

Alternativni zapis:

pa slučajna napaka.

( ) , kjer je polinom zamika ( )

.

ARMA(p,q)-proces:
Pri tem so
Alternativni
( )

pa slučajna napaka.

parametri,
zapis:

( )
.

( ) ,

kjer

sta

polinoma

zamika

( )

,

Nekateri ARMA-procesi so stacionarni.
Če časovna vrsta ni stacionarna, jo morda lahko naredimo stacionarno s pomočjo transformacije, ki se imenuje
diferenciranje. Diferencialni operator reda d označimo z .
Diferencialni operator prvega reda (

36
37

):

. Torej je

.

To naredimo zato, da je pričakovana vrednost za
enaka 0.
Operator zamika označujemo z , ker mu v angleščini rečemo lag operator. Pogosto se uporabljata tudi oznaka
operator.

in izraz backshift
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Diferencirana časovna vrsta je v tem primeru:
. Opazimo, da ima samo
Razlog je v tem, da lahko pri izračunu diferenc uporabimo samo podatke, ki jih imamo, torej
moremo izračunati, ker je
, podatka
pa nimamo.
Diferencialni operator drugega reda (

):

. Torej je

podatkov.
.
ne
.

Če moramo časovno vrsto diferencirati d-krat, da postane stacionarna, rečemo, da je integrirana reda d,
označimo pa jo z ( ).
Če proces {
} lahko opišemo s stacionarnim ARMA(p,q)-modelom, potem lahko proces
ARIMA(p,d,q)-modelom.

opišemo z

V praksi vsebuje veliko časovnih vrst periodično sezonsko komponento, ki se ponavlja vsako leto oz. na vsakih
s meritev. Če imamo na primer mesečne časovne vrste, je
, če imamo četrtletne časovne vrste, pa je
. Če upoštevamo tudi sezonska nihanja, lahko ARIMA-model posplošimo v sezonski ARIMA-model oz.
SARIMA-model reda (p,d,q)(P,D,Q)s takole38:
( ) ( )
( ) ( ) , kjer so ( ) ( ) ( ) ( ) po vrsti polinomi zamika reda p, P, q, Q
pa slučajna
napaka. Vrsta
označuje diferencirano vrsto, pri čemer je diferencialni operator,
pa sezonski
diferencialni operator. Sezonski diferencialni operator reda D označimo z .
Sezonski diferencialni operator prvega reda (
. Torej je
.

) za mesečno časovno vrsto (

Sezonski diferencialni operator prvega reda (
. Torej je
.

) za četrtletno časovno vrsto (

):
):

Imena parametrov SARIMA-modela: p je red avtoregresijskega faktorja, d je red diferenciranja, q je red faktorja
drsečih sredin, P je red sezonskega avtoregresijskega faktorja, D je red sezonskega diferenciranja, Q je red
sezonskega faktorja drsečih sredin. Če je
, govorimo o nesezonskem modelu.
Primer: SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12-model:
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)s-model je najpogostejši SARIMA-model. Rečemo mu tudi Airline model.
Primer: SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12-model:

SARIMA-modelom pogosto rečemo kar ARIMA-modeli, saj iz zapisa vidimo, za kateri model gre.

38

Red SARIMA-modela namesto (p,d,q)(P,D,Q)s navadno označujemo kar (p,d,q)(P,D,Q), saj
se tudi oznaka (P,D,Q)(BP,BD,BQ).

hitro razberemo iz podatkov. Uporablja pa
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