
H a c k i n g  A n a l y t i c s
www.hackinganalytics.com

Resumo do curso Udemy de Fernando Amaral:
Séries Temporais e Análises Preditivas

https://www.udemy.com/series-temporais/

Weslley Moura
weslleymoura@gmail.com



Séries temporais (or Time Series - TS) são dados coletados em intervalos regulares
de tempo com dependência de ordem
Possuem uma medida, um fato e uma unidade de tempo:

As séries temporais também podem ser classificadas entre:
Univariadas: apenas uma variável conectada ao tempo
Multivariadas: duas ou mais variáveis conectadas ao tempo

Conceitos básicos sobre séries temporais

Evento aleatório e Passeio aleatório (Random Walk)
Dizemos que um evento é aleatório quando não existe nenhuma definição de
ordem entre o evento atual e o evento anterior. Por definição, não temos uma
série temporal neste caso.

Já no caso do Random Walk, o evento em sí é aleatório, porém dentro de um
determinado espaço de possibilidades. Podemos imaginar um tabuleiro de xadrez
para entender este conceito, no qual o jogador pode tomar qualquer decisão para
movimentar uma peça (mesmo que aleatoriamente), no entanto, no mímino deve
respeitar as casas em que aquele determinada peça permite movimentar.

Random Walk é não estacionário, não autocorrelacionado e imprevisível (sendo
que a melhor alternativa é simplesmente repetir o evento anterior)

Componentes de uma séries temporal
Tendência: Aumento ou redução a longo prazo
Sazonalidade: Padrões que ocorrem em intervalos fixos
Ciclo: Aumento ou redução da frequência sem intervalos fixos
Erro

Tendência Sazonalidade Ciclo

myts = rnorm(60)
myts = ts(myts,start = c(2012,1), 
end=c(2016,12), frequency=12)
plot(myts)

tempts = read.csv(file.choose(), sep=",",header = F)
print(tempts)
tempts = ts(tempts[2],start = 1884, end=1939, 
frequency=1)
class(tempts)
plot(tempts)

Criando uma TS Carregando uma TS

library(ggplot2)

#graficos do R core
plot(sunspots)
hist(sunspots)
boxplot(sunspots)

#ggplot
autoplot(AirPassengers)

#explorando parte da serie
sun2 = window(sunspots,1749,c(1763,12))
plot(sun2)
hist(sun2)
boxplot(sun2)

#agregar valores
plot(aggregate(AirPassengers, FUN=mean))

Visualizações básicas para TS



Estacionariedade

Séries estacionárias
A média e a variância se mantêm constante durante o tempo.
Em geral, séries com tendência e sazonalidade não são estacionárias.
É possível aplicar transformações nos dados (diferenciação) para transformar séries
não estacionárias em séries estacionárias.

Para saber se uma série é estacionária ou não você pode fazer a análise visual +
teste de hipóteses (Dickey-Fuller, KPSS, Philips-Perron).

Alpha = 0,05
H0 = não estacionária
H1 = estacionária
Se p_valor <= alpha, rejeita H0

library(urca)
library(forecast)

#teste de estacionariedade
x = ur.kpss(AirPassengers)

print(x)

Teste de estacionariedade

#faz a diferenciacao
z = diff(AirPassengers)

#testa novamente
x = ur.kpss(z)

print(x)

Diferenciação



Autocorrelação

Mede se os intervalos de uma série temporal estão correlacionados (range de -1 a 1)
É medida em intervalos (lag):
• De 1 intervalo: mede como os valores de 1 período distante estão relacionados
• De 2 intervalos: mede como os valores de 2 períodos distantes estão relacionados

#acf e pacf
acf(prev$residuals, na.action = na.pass )

Verificar autocorrelação
Gráfico de auto correlação
Quando ultrapassa os limites (linha tracejada), significa que existe correlação

Ruído Branco (White Noise)
É uma série temporal que não aprenseta autocorrelação
Se mais de 5% dos intervalos estiverem fora da linha tracejada, não é white noise



Erro é a diferença entre valores previstos e o fato observado. Espera-se que os
resíduos de um modelo
• Não estejam relacionados (autocorrelação)
• Tenha media de aproximadamente zero
• Tenha variância constante
• Estejam distribuídos normalmente

Resíduos, valores ajustados e erro

library(forecast)
library(ggplot2)

autoplot(presidents)

prev = auto.arima(presidents)
print(prev$residuals)

#analisando os residuais
prev$residuals
autoplot(prev$residuals)
hist(prev$residuals)
var(prev$residuals,na.rm = T)
mean(as.vector(prev$residuals),na.rm = T)

#acf e pacf
acf(prev$residuals, na.action = na.pass )

#funcao especial para checar residuais
checkresiduals(prev)

#teste de normalidade
shapiro.test(prev$residuals)

Avaliação de resíduos

Alpha = 0,05
H0 = os dados estão normalmente distribuidos
H1 = os dados não estão normalmente distribuídos
Se p_valor <= alpha, rejeita H0



Processo de separar os componentes de uma série (para compreender melhor a
série ou para fazer previsões).
Os componentes são: tendência, sazonalidade, ciclo e erro.
O ciclo não faz parte desta decomposição já que não pode ser explicado.

Existem duas técicas para extrair os componentes de uma série temporal:

Modelo aditivo: melhor quando o elemento sazonal ou tendência não é
proporcional com o nível da série

Modelo multiplicativo: melhor quando o elemento sazonal ou tendência muda
com o nível da série

Nível: valor médio da série

Decomposição

Clássica X13-ARRIMA-SEATS STL

Série original

Adicionalmente, existem várias formas de aplicar a decomposição de uma série
temporal:

• Clássica – Mais simples, funciona melhor quando a frequência da série é mensal
ou trimestral

• X13-ARRIMA-SEATS – Melhoria da clássica, também funciona melhor quando a
frequência da série é mensal ou trimestral

• STL – Mais robusta, suporta qualuer tipo de sazonalidade e possui suporte
mellhor para lidar com outliers



Decomposição

library(ggplot2)
library(forecast)
library(seasonal)
library(seasonalview)

#sazonalidade e tendencia
plot(co2)
abline(reg=lm(co2~time(co2)))

#decomposicao classica
classicdecco2 = decompose(co2)
autoplot(classicdecco2)

#decomposicao classica
autoplot(fdeaths)
x = decompose(fdeaths)
autoplot(x)

#X-13ARIMA-SEATS
x13ap = seas(AirPassengers)
autoplot(x13ap)

#mstl
msap =   mstl(AirPassengers)
autoplot(msap)

#vizao grafica
view(x13ap)

ggseasonplot(AirPassengers)
ggseasonplot(AirPassengers, polar = T)
ggmonthplot(AirPassengers)



Transformações
Diferenciação
Transformar uma série não estacionário em série estacionária (exemplo: log).
Remove a tendência (subtrai a observação do período atua do período anterior). A
diferenciação pode ser feita uma única vez (diferenciação de primeira ordem) ou
mais vezes (diferenciação de segunda ordem, etc...)

Em geral estas transformações são operações logarítmicas ou de potência .
A transformação Box-Cox inclui as duas operações por meio do parâmetro lambda
(0 = log, <>0 = potência).

Suavização
Reduz outliers e efeitos sazonais

Em geral estas transformações são operações de média móvel simples ou
exponencial.

library(forecast)
library(ggplot2)

#lambda = 0, logaritmica
t1 = BoxCox(AirPassengers,lambda =0 )
autoplot(t1)

#lambda = 0.34
t2 = BoxCox(AirPassengers,lambda =.1 )
autoplot(t2)

#gera labda automÃ¡tico
lbd = BoxCox.lambda(AirPassengers)
print(lbd)
t3 = BoxCox(AirPassengers,lambda =lbd )
autoplot(t3)

#diferenciacao
t4 = diff(AirPassengers)
autoplot(t4)

#logaritmica
t5 = log10(AirPassengers)
autoplot(t5)

split.screen( figs = c( 2, 2 ) )
screen(1)
plot(t1)
screen(2)
plot(t2)
screen(3)
plot(t3)
screen(4)
plot(t5)
close.screen( all = TRUE )

library(forecast)
library(ggplot2)

autoplot(fdeaths)

#calculando a media movel com ordem 5
fdeaths2 = ma(fdeaths, order = 5 )
autoplot(fdeaths2)

#novamente, ordem 12
fdeaths3 = ma(fdeaths,order=12)
autoplot(fdeaths3)

#limpeza dos dados
fdeaths4 = tsclean(fdeaths)
autoplot(fdeaths4)

#comparando
plot(fdeaths)
lines(fdeaths2, col="red")
lines(fdeaths3, col="blue")
lines(fdeaths4, col="green")

#legenda
legend("topright",legend=c("Orig.","Ma5","Ma12","Tsc"), col = c("black","red","blue","green"), lty=1:2, cex=0.8,)



Previsão em séries temporais
Para realizarmos previsões em séries temporais podemos:
1) Usar os próprios dados da série temporal, ou seja, tendência e sazonalidade (séries puras)
2) Usar outras variáveis (modelo explanatório)
3) Usar as duas técnicas (modelo misto)

Em geral, dados mais antigos terão menos peso na previsão. Assim como previsões mais
distantes terão menor previsibilidade

Visão geral das técnicas de previsão



Previsão com Naive
Apenas projeta o último valor para o futuro (bom modelo para séries random walk).
Existe uma variação deste modelo conhecida como Naive Sazonal, na qual é projetado para o
futuro o último valor no mesmo período de tempo.

library(forecast)
library(ggplot2)

#gerando serie random walk
set.seed(4312)
x = cumsum(sample(c(-1,1),100,T))
print(x)
serie = ts(x,start = c(1900),end = c(2000), frequency = 1)
print(serie)
autoplot(serie)

#faz a previsao
prev = naive(serie, h=5)
class(prev)
print(prev)
print(prev$fitted)
print(prev$residuals)
autoplot(prev)

# altera os níveis de confiança
prev2 = naive(serie, h=5, level = c(95, 99))
print(prev2)
autoplot(prev2)

split.screen( figs = c( 2, 1 ) )
screen(1)
plot(prev)
screen(2)
plot(prev2)
close.screen( all = TRUE )

#naive sazonal
autoplot(AirPassengers)
prev3 = snaive(AirPassengers, h=12)
print(prev3)
autoplot(prev3)

#comparando a previsao com o ultimo ano
prev3$mean
window(AirPassengers,start=c(1960))

Prevê 5 anos

Frequência anual



Previsão com Mean
Calcula a média e usa como previsão para o futuro

library(forecast)
library(ggplot2)

autoplot(fdeaths)

#verifica a média
mean(fdeaths)

#previsao com metodo meanf
prev = meanf(fdeaths, h=5)
print(prev)
autoplot(prev)

#fazendo uma previsao com um subconjunto dos dados
fdeaths2 = window(fdeaths,start=c(1976,1),end=c(1979,12))
autoplot(fdeaths2)
mean(fdeaths2)
prev2 = meanf(fdeaths2, h=5)
print(prev2)
autoplot(prev2)

#compara as duas previsões
plot(prev)
lines(prev2$mean, col="red")



Previsão com Drift
Ao invés de fazer uma previsão linear para o futuro (como na previsão Naive e Mean), drift faz
uma previsão que acompanha a tendência da série. Equivale a plotar uma reta entre o
primeiro e o último valor da série.

library(forecast)
library(ggplot2)

autoplot(austres)

# Previsão sem drift
prev = rwf(austres, h=12, drift = F)
autoplot(prev)

# Previsão com drift
prev = rwf(austres, h=12, drift = T)
autoplot(prev)



Previsão com suavização exponencial
As observações passadas possuem pesos.
O parâmetro alpha determina o índice de redução (entre 0 e 1):
• Próximo de 0: observações antigas possuem maior peso
• Próximo de 1: observações recentes possuem maior peso

Exemplo:

Podemos criar um modelo de suavização potencias de diferentes formas:
• Simples
• Capturando a tendência (Hold Linear Trend)

• Que pode ter uma variação com amortecimento (Damped)
• O parâmetro phi determina o nível de amortecimento

• Capturando a tendência e a sazonalidade (Holt-Winters Sazonal)
• Que pode ser aditivo (com ou sem amortecimento)
• Multiplicativo (com ou sem amortecimento)

Amortecimento: Quando queremos estabilizar as previsões mais longas. Ao prática para dados com tendência grande de crescimento

Modelos aditivos: para variação sazonal constante
Modelo multiplicativo: variação sazonal varia na série



Previsão com suavização exponencial (Hold Linear Trend)
library(forecast)
library(ggplot2)

#tendência linear hold
autoplot(austres)
mdl1 = holt(austres, h=16)
autoplot(mdl1)
mdl1$model

mdl2 = holt(austres,alpha = 0.2,   h=16)
autoplot(mdl2)

#compara as duas previsões
plot(mdl1)
lines(mdl2$mean, col="red")

library(forecast)
library(ggplot2)

#tendencia amortecida
mdl3 = holt(austres,damped = T, phi = 0.9,  h=16)
autoplot(mdl3)

#mudamos phi
mdl4 = holt(austres,damped = T, phi = 0.8,  h=16)
autoplot(mdl4)

#comparar os modelos
plot(mdl3)
lines(mdl4$mean, col="red")

#compara as duas previsões
print(mdl3$mean)
print(mdl4$mean)

Sem amortecimento Com amortecimento



Previsão com suavização exponencial (Holt Winters Sazonal)
#holt winter – sazonal

#aditivo
mdl5 = hw(JohnsonJohnson,seasonal = "additive", h=16)
autoplot(mdl5)

#multiplicativo
mdl6 = hw(JohnsonJohnson,seasonal = "multiplicative", h=16)
autoplot(mdl6)

#comparar os modelos
plot(mdl5)
lines(mdl6$mean, col="red")

#comparando textual
print(mdl5$mean)
print(mdl6$mean)

#multiplicativo amortecido
mdl7 = hw(JohnsonJohnson,seasonal = "multiplicative", damped = T, phi = 0.9,h=16)
autoplot(mdl7)



Previsão com ETS (Error, Trend, Seasonal)

#ets utilizando as configurações padrão

#cria o modelo
mdl8 = ets(JohnsonJohnson)
print(mdl8)

autoplot(mdl8$residuals)
autoplot(mdl8$fitted)

#realiza a previsão
prev = forecast(mdl8, h=16,levels=c(85,90))
print(prev$mean)
autoplot(prev)

#ets aplicando as configurações de cada componente

#verifica cada elemento por meio da decomposição
autoplot(decompose(JohnsonJohnson))

#cria o modelo com tendência e sazonalidade aditivos
mdl9 = ets(JohnsonJohnson, model = "ZAA", damped = T)
print(mdl9)

#cria o modelo com tendência e sazonalidade automáticos
mdl10 = ets(JohnsonJohnson, model = "ZZZ", damped = T)
print(mdl10)

A função ETS nos permite aplicar o conceito de aditivo/multiplicativo + amortecimento nos diferentes componentes do modelo.
Esta função ETS apenas cria m modelo de previsão. É necessário utilizar a função forecast para efetivamente realizar as previsões.



Previsão com Arrima não Sazonal

Este modelo é bem robusto e pode ser usado em praticamente qualquer tipo de série temporal.
Requer dados estáveis, com poucos outliers e dados estacionários (aplicar diferenciação, se necessário).

AR  Autoregressive – avalia a relação entre os períodos (lags)
I  Integrated – Aplica a diferenciação, se necessário
MA Moving Average – Avalia erros entre os perídos (MA não tem relação com média usada na suavização de séries temporais)

Exemplos:

p = 1, significa que uma determinada observação pode ser explicada pela 
observação prévia + erro 
P = 2, significa que uma determinada observação pode ser explicada por 
duas observações prévias + erro

d = 0, significa que não é aplica diferenciação 
d = 1, significa que será aplicada diferenciação de primeira ordem 
d = 2, significa que será aplicada diferenciação de segunda ordem

q = 1, significa que uma determinada observação pode ser explicada peloo 
erro da observação prévia 
q = 2, significa que uma determinada observação pode ser explicada pelo 
erro de duas observações prévias

Exemplos de nomenclatura dos modelos:

AR(1) ou ARIMA(1,0,0) – Apenas elemento autoregressivo, de 1º ordem 
AR(2) OU ARIMA(2,0,0) ) – Apenas elemento autoregressivo, de 2º ordem 
MA(1) OU ARIMA(0,0,1) – Apenas média móvel
ARMA(1,1) ou Arima(1,0,1) – Autoregressãoe média móvel de 1º ordem

Arrima Sazonal
Inclui, além (p,d,q), os elementos (P,D,Q), tornando o 
modelo mais complexo 

Como encontrar os valores de p, d, q?
p: ordem da parte autoregressiva (PACF)
d: grau de diferenciação (teste de estacionariedade)
q: ordem da média móvel (ACF)

Mesmo assim ainda pode ser desafiador encontrar os 
melhores valores. Podemos usar o auto arrima para nos 
retornar automaticamente os melhores parâmetros.

library(forecast)
library(ggplot2)

modelo = auto.arima(co2, trace = T)
print(modelo)

modelo2 = auto.arima(co2, trace = T,stepwise = F, approximation = F )
print(modelo2)

prev1 = forecast(modelo,h=12)
plot(prev1)

prev2 = forecast(modelo2,h=12)
plot(prev2)

print(prev1$mean)
print(prev2$mean)

plot(prev1)
lines(prev2$mean, col="red")



Previsão com Regressão

O R possui a função tslm que cria modelos de regressão linear, com capacidade para séries temporais 
simples ou múltipla.

É possível utilizar os componentes sazonalidade e tendência como variáveis independentes, assim como 
outras variáveis, por exemplo:

target ~trend + season + var a + var b

library(forecast)
library(ggplot2)

plot(Seatbelts)
x1 = tslm(DriversKilled ~ trend, data=Seatbelts)
x2 = tslm(DriversKilled ~ season, data=Seatbelts)
x3 = tslm(DriversKilled ~ trend + season, data=Seatbelts)

CV(x1)
CV(x2)
CV(x3)

#fazendo previsao
r1 = forecast(x1,h=12)
r2 = forecast(x2,h=12)
r3 = forecast(x3,h=12)

autoplot(r1)
autoplot(r2)
autoplot(r3)

plot(r1)
lines(r2$mean, col="red")
lines(r3$mean, col="green")
legend("topright",legend=c("Tend","Seas","Tend + Seas"), col = c("blue","red","green"), lty=1:2, cex=0.8)

Cross-Validation

library(forecast)
library(ggplot2)

plot(Seatbelts)

#olhamos apenas uma variavel
autoplot( Seatbelts[, c("DriversKilled")])

#criamos um subconjunto
cintos = window(Seatbelts[, c("DriversKilled")], start=c(1980,1), end=c(1983,12))

#criamos modelo arrima normal
modelo1 = auto.arima(cintos)
modelo1

#previsão
prev1= forecast(modelo1, h=12)
print(prev1)
autoplot(prev1)

#separa motoristas para o modelo
motoristas =   as.vector(window(Seatbelts[, c("drivers")], start=c(1980,1), end=c(1983,12)))
motoristas

#novo modelo arima
modelo2 = auto.arima(cintos, xreg = motoristas)
modelo2

#previsao
motoristas2 = as.vector(window(Seatbelts[, c("drivers")], start=c(1984,1), end=c(1984,12)))
prev2 = forecast(modelo2, xreg = motoristas2)
print(prev2)
autoplot(prev2)

plot(prev1)
lines(prev2$mean, col="red")

Exemplo usando outras variáveis:



Previsão com Rede Neural

Este modelo no R não gera intervalos de confiança, apenas o ponto de previsão.

library(forecast)
library(ggplot2)

modelo = nnetar(co2)
print(modelo)

prev= forecast(modelo, h=24)
print(prev)
autoplot(prev)



Métricas de desempenho

A função accuracy calcula as principais métricas de desempenho.

library(forecast)
library(ggplot2)

#separa os dados entre treino e teste
treino = window(fdeaths, start=c(1974,1), end=c(1977,12))
teste = window(fdeaths, start=c(1978,1), end=c(1979,12))

#regressão
modelo1 = tslm(treino ~ season + trend, data=treino)
prev1 = forecast(modelo1, h=24)
autoplot(prev1)

#rnn
modelo2 = nnetar(treino)
prev2 = forecast(modelo2, h=24)
autoplot(prev2)

plot(fdeaths)
lines(prev1$mean, col="blue")
lines(prev2$mean, col="red")
lines(teste, col="green")
legend("topright",legend=c("Reg.","Rn","Teste"), col = c("blue","red","green"), lty=1:2, cex=0.8)

accuracy(prev1,teste )
accuracy(prev2,teste )

Mean Error (ME)
A média da diferença entre realizado e previsto

Mean Absolute Error (MAE)

Root Mean Squared Error (RMSE)
O desvio padrão da amostra da diferença entre o previsto e o teste

Mean Percentage Error (MPE) 
Diferença percentual de erro

Mean Absolute Percentage Error(MAPE) 
Diferença absoluta percentual de erro



Caso prático: modelo completo
library(forecast)
library(ggplot2)
library(seasonal)
library(seasonalview)
library(urca)

#importar dados do hotel
dados = read.csv(file.choose(),header = F)
print(dados)
ocupacao = ts(dados, start = c(2003,1), end = c(2017,12), frequency=12)

#resumo
summary(ocupacao)

#visualizar
autoplot(ocupacao)
hist(ocupacao)
boxplot(ocupacao)

#decompor
dec =   decompose(ocupacao)
autoplot(dec)

#analisar a tendência com mais cuidado
autoplot(dec$trend)
autoplot(window(dec$trend, start=c(2015,9)))

#efeito sazonal por ano
ggseasonplot(ocupacao)
ggseasonplot(window(ocupacao, start=c(2016)))

#teste de estacionariedade
est = ur.kpss(ocupacao)
print(est)
ndiffs(ocupacao)

#mostra ACF e PACF
tsdisplay(ocupacao)

#cria modelo
modelo = auto.arima(ocupacao, trace = T,stepwise = F, approximation = F )
print(modelo)

#verificar resíduos
checkresiduals(modelo)
shapiro.test(modelo$residuals)

#previsao para 2 anos
previsao = forecast(modelo,h=24)
autoplot(previsao)



Caso prático: modelo completo com testes
library(forecast)
library(ggplot2)
library(seasonal)
library(seasonalview)
library(urca)

#importar dados do hotel
dados = read.csv(file.choose(),header = F)
print(dados)

#treino/teste
dados = ts(dados, start = c(2003,1), end = c(2017,12), frequency=12)
ocupacaotreino = window(dados, start = c(2003,1), end = c(2015,12))
ocupacaoteste  = window(dados, start = c(2016,1), end = c(2017,12))

#ARIMA
modeloarima = auto.arima(ocupacaotreino,  trace = F,stepwise = F, approximation = F )
preverarima = forecast(modeloarima, h=24)

#ets
modeloets = ets(ocupacaotreino)
preverets = forecast(modeloets, h=24)

plot(preverarima)
lines(preverets$mean, col="red")

#verifica métricas
accuracy(preverarima,ocupacaoteste)
accuracy(preverets,ocupacaoteste)

plot(ocupacao)
lines(preverarima$mean, col="blue")
lines(preverets$mean, col="green")



Referências em Python

https://machinelearningmastery.com/arima-for-time-series-forecasting-with-python/
https://www.datacamp.com/community/tutorials/time-series-analysis-tutorial
https://towardsdatascience.com/time-series-analysis-in-python-an-introduction-70d5a5b1d52a
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/02/time-series-forecasting-codes-python/


