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Časová řada v modulu
Neuronové sítě
V tomto článku si na příkladu ukážeme, jak modelovat jednorozměrnou
časovou řadu neuronovou sítí. Věděli jste, že neuronové sítě jsou
schopny modelovat tento typ analýzy?
Princip sítě
Neuronová síť je algoritmus, který si bere za vzor činnost lidského mozku. Fungování tohoto algoritmu a jeho využití jsme
Vám představili v předchozím článku Úvod do neuronových sítí v newsletteru StatSoft Academy Newsletter
05/02/2013.
Dále jsme Vám v článku Možnosti vyhodnocení časových řad v STATISTICA (Newsletter 03/04/2013) jsme Vám
ukázali různé možnosti, jak vyhodnocovat časovou řadu v softwaru STATISTICA. Popsali jsme zde i typické problémy
s datumovou proměnnou a základní možnosti vizualizace časové řady v Spojnicovém grafu. V poslední části tohoto
dokumentu odkazujeme na možnosti využít Automatizované neuronové sítě a právě konkrétní aplikace neuronové sítě
na časovou řadu je předmětem toho aplikačního článku. Nyní už k neuronové síti.

STATISTICA Automatizované neuronové sítě
K modulu STATISTICA Automatizované neuronové sítě
se lze dostat přes menu Statistiky, případně přes
záložku Data Mining.
(Tyto nástroje lze pořídit jako samostatný modul,
případně jako součást dataminingového nástroje
STATISTICA Data Miner).
Neuronové sítě nacházejí využití v mnoha oblastech a
rostoucím objemem sbíraných dat jen získávají na
popularitě (např. velmi pěkné a přímočaré využití šetřící
náklady naleznete zde). Analýza časových řad je oblast,
ve které mají neuronové sítě také velmi dobré renomé,
a proto si dnes ukážeme využití sítě v této úloze.

Pro spojité hodnoty časové řady volíme v úvodním menu možnost Časové řady (regrese):

O principu algoritmu neuronových sítí jsme Vás informovali dříve – Úvod do neuronových sítí. Opakování je matka
moudrosti, a proto, když zde vidíme tento dialog, si pro jistotu shrneme typy úloh, jenž můžeme v tomto modulu řešit:
Regrese – regresní analýza se zabývá předpovídáním spojité proměnné na základě vstupů (spojitých či
kategorických prediktorů – nezávislých proměnných).
Klasifikace – neboli zařazování do tříd. Na základě úrovně cílové proměnné a kombinace vstupů, které ke
konkrétnímu výsledku vedou, bude vytvořen model, který dokáže klasifikovat nová data. Typickým příkladem jsou
bankovní problémy, které řeší otázky bonity klienta, schopnost jeho splácení, ale také problémy typu poslat či
neposlat pacienta na podrobné vyšetření, detekce spamu apod.
Časové řady (regrese) – slouží k modelování spojitých proměnných (může to být i více najednou), které prochází
vývojem v čase, resp. časových řad. V této situaci můžeme vybrat buď pouze jedinou závislou proměnnou, kde
model bude vycházet ze zpožděných hodnot této časové řady, nebo máme možnost zvolit další proměnné, na
základě kterých bude tato řada vysvětlována.
Časové řady (klasifikace) – tento typ analýzy použijeme tehdy, je-li naše cílová (závislá) proměnná kategorické
povahy. Závislou proměnnou lze vysvětlovat opět pouze svým „historickým“ průběhem v čase, případně je možné
zvolit další spojité i kategorické prediktory jako nezávislé vysvětlující proměnné.
Shluková analýza – tento typ analýzy nepoužívá závislou proměnnou (učení bez učitele), cílem je detekovat
netriviální shluky v datech. Jde o tzv. Kohonenovu síť. Vstupem jsou pouze hodnoty (vstupních) nezávislých
proměnných. Kohonenovu síť (též Self-organizing Feature Map – SOFM) chápejme jako druh shlukové analýzy
(vektorovou kvantizaci).

Příklad
A nyní konečně ke slíbenému příkladu. Datový soubor
k tomuto příkladu je k dispozici zde.
Spojnicový graf sledované proměnné je vykreslen na
obrázku vpravo.
Je zde vidět pravidelné kolísání. K časové řadě
s takovýmto výrazným průběhem se dá přistupovat
v modulu časových řad celou řadou technik. Někdy je
žádoucí od pravidelného kolísání data očistit a určit
pouze středně dobrý trend, někdy je žádoucí naopak
sezonnost podchytit a v predikci s ní počítat. Záleží
hodně na povaze dat a účelu analýzy. Pozadí tohoto
souboru ponechme skryté a pojďme se podívat, jak si
s tímto průběhem poradí neuronová síť. U té neřešíme
trend či jiné věci, neuronová síť se prostě snaží naučit
chování řady a co nejlépe predikovat jednotlivé datové
body.
V úvodním dialogu neuronových sítí pro možnost Časové řady (regrese) volíme Proměnné a vybereme spojitou cílovou
proměnnou:
To, že volíme jednu proměnnou, znamená, že
chceme předpovídat hodnotu řady v závislosti na
předchozích bodech této řady.

Strategii pro vytváření prediktivních modelů
ponechme na defaultní možnosti „Vyhledávání
automatiz. sítí (ANS):
Tato volba umožňuje vytváření neuronových sítí s minimálním
úsilím ze strany uživatele. V případě druhé volby (Vlastní
neuronové sítě) máte k dispozici volit jednotlivé síťové
architektury a typy algoritmu pro tvorbu sítě:

Poslední možnost (Podvzorkování) umožní vytvoření celkové neuronové sítě, jenž bude založena na dílčích vzorcích. Více
se dozvíte stisknutím klávesy F1 při otevřeném dialogu této analýzy v softwaru STATISTICA.

V úvodním dialogu SANS: Výběr dat přepneme na záložku Vzorkování (VNS a ANS), kde máme možnost výběru
vzorkovacích metod. Vstupní soubor lze rozdělit na 3 části:


Trénovací množina – náhodně vybraná část dat, která slouží pro učení sítě



Testovací množina – další část dat sloužící k zastavení trénovaní, aby nedošlo k přeučení sítě



Validační množina – zbytek dat, na kterém ověříme konečnou kvalitu modelu. Jde o data, která dosud model
k dispozici neměl

Při špatně zvolených množinách může dojít k problémům s výsledným modelem – například může být model přeučen
pro jednu z množin. O této hrozbě jsme psali v StatSoft Academy Newsletter 05/02/2013. Typicky se rozdělení
datového souboru na tyto množiny doporučuje a dělá v poměru 50-25-25, případně 70-15-15:

Pokud bychom měli rozdělení dat na tyto množiny
v některé proměnné přímo v datovém souboru,
využili bychom volbu Proměnná a specifikovali, která
pozorování patří do které skupiny.

Nejčastěji máme k dispozici pouze trénovací a testovací vzorek dat, ty nutně potřebujeme pro tvorbu rozumné sítě.
Pokud nepoužijeme volbu Validační vzorek, po vygenerování sítě jsou výsledky na této množině nepřístupné:
Validační vzorek není pro tvorbu sítě
nutný, pokud však máme dostatek dat,
doporučujeme na validační množinu
vyhradit alespoň 15% dat.

V záložce Časové řady v úvodním dialogu
SANS máme k dispozici 2 důležité
možnosti nastavení (pokud chceme
předpovídat časovou řadu, nesmíme
zapomenout v tomto dialogu vše správně
nastavit):
- Zpožděním časové řady na vstupu (max)
volíme počet hodnot, které využiji na
vstupu. Nová hodnota bude vysvětlována
na základě modelu např. s 5, 10 nebo
s 12 předchozími pozorováními.
- Zpoždění časové řady (min): Tento
parametr říká,

kolik

kroků

dopředu

chceme předpovídat. Pokud zvolíme
například 2, bude se předpověď v čase
t+2 počítat z hodnot známých do času t.

Nastavme předpověď budoucí hodnoty na základě 12 minulých pozorování a dejme OK. Budoucí pozorování o krok
dopředu budeme tedy předpovídat na základě 12 předchozích hodnot.
V následujícím dialogu zaškrtněme také síť RBF (další typ sítě) a poté již můžeme konečně nechat progam vytvořit modely
neuronových sítí. Zvolíme Trénovat.

STATISTICA se nyní snaží budovat
sítě na základě námi zvolených
parametru a metod. Tyto sítě tvoří
automaticky, několik nejlepších
z nich si pamatuje a po dokončení
trénování námi specifikovaného
počtu sítí nám ty nejlepší modely
ukáže ve výsledkovém dialogu.

.

Po natrénování sítí se ocitneme ve
výsledkovém dialogu SANS: Výsledky.
Pro následné zkoumání kvality
modelu je nutné si vybrat jednu či více
z vygenerovaných
sítí.
V dialogu
Výběr aktivních sítí máme 5 nejlepších
sítí (lze nastavit samozřejmě i více
aktivních sítí).

Kvalitu sítě posuzujeme primárně na výkonu v jednotlivých množinách (trénovací/testovací/validační), přičemž většinou
vybíráme model, který má vysoké hodnoty, ale nemá příliš velké výkyvy mezi výkony na jednotlivých množinách. Rozdíly
totiž znamenají, že na jedné množině se model chová mnohem lépe než na druhé, což nasvědčuje právě přetrénovaní a
riziku, že se model „umí chovat“ slušně jen na této množině.

A hurá na výsledky
V části časové řady zvolíme počáteční případ pro určení vyrovnané (predikované) hodnoty, délku projekce a tlačítkem
Graf projekce vygenerujeme graf:
Pokud analyzujeme řadu jednorozměrnou, která je předpovídána
z vlastních předchozích hodnot (v našem případě tomu tak je –
na začátku jsme zvolili v proměnných jen jednu veličinu), tak
máme jedinečnou možnost vytvořit predikce i na budoucí časy,
které v datech nemáme, to je také jeden z účelů projekce. Dokud
máme naměřené hodnoty, předpovídá se pouze krok dopředu,
pokud nám končí řada a hodnoty již nejsou k dispozici, vychází se
postupně z predikcí/projekcí.

Z grafu je vidět, že vybraný model velmi dobře modeluje pravidelné kolísání časové řady a zároveň respektuje pozvolný
logaritmický rostoucí trend. Tlačítkem Projekce v tabulce potom získáme původní i vyrovnané hodnoty, které
vygenerovala zvolená síť.
Grafické porovnání vyrovnaných hodnot se
skutečnými
hodnotami
na
jednotlivých
množinách lze získat při použití tlačítka Graf
časových řad.
Výstup vpravo je vytvořen na datech z Validační
množiny. Takovýto výstup vznikne pouze,
pokud bude tato množina zaškrtnutá v části
Vzorky v úvodním dialogu. Z výstupu vidíme, že
model zvládl solidně popsat kratší validační
vzorek. Poznamenejme, že spojnice mezi
jednotlivými body nelze chápat jako řadu
samotnou, nechali jsme software náhodně
vybrat validační množinu, body tedy nemusí jít
nutně za sebou. Tedy spojnicový graf může být
v tomto případě trochu matoucí.

Záložka grafy umožňuje se podívat na rezidua vybraného modelu na histogramu, 2D i 3D grafu:

Predikce
Zatímco tabulku skutečných a vyrovnaných hodnot včetně reziduí modelu najdeme na záložce Predikce, získáme potom:

Pokud budeme někdy v budoucnu potřebovat model nasadit na jiná (nová) data, potřebujeme si pro toto budoucí
nasazení vygenerovat a uložit zdrojový kód sítě, toto lze tlačítkem Uložit sítě. O možnostech a smyslu nasazení
vytvořeného modelu se budeme věnovat v některém v příštích číslech.
Pokud chceme predikovat modelem a vidět hodnoty přímo nyní, pak je zde záložka Vlastní predikce, kde máte možnost
si vygenerovat odhad s konkrétní hodnotou prediktorů (tedy hodnot v čase předcházejících předpovídané hodnotě).

Závěr
Tím bychom ukončili tento názorný příklad a celý článek. Teď už byste měli být schopni vyzkoušet si sami analýzu své
vlastní časové řady pomocí neuronových sítí.
V tomto článku jsme si ukázali, vzhledem k obsáhlosti této tématiky, pouze analýzu jednorozměrné časové řady, ale je
třeba poznamenat, že tím možnosti neuronových sítí zdaleka nekončí. Je možné analyzovat řadu tak, že předpovědi
budou záviset na dalších proměnných, případně můžeme jednou neuronovou sítí modelovat i vícerozměrnou časovou
řad (více znaků vyvíjejících se v čase zároveň). Vše závisí od toho, jak zvolíte proměnné pro analýzu. Než se ale do
takovýchto analýz pustíte, podívejte se pro jistotu, že vše volíte správně, na nápovědu a vzorové příklady v softwaru
STATISTICA.

