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GAM – idősor modellezés

GAM = Generalised Additive Model

Nemlineáris idősorok modellezésére 

Önmagában értelmezhető komponensek

trend szezonalitás ünnepnap f.a.e. zaj

Taylor and Letham (2017); 



GAM – Trend

Hosszantartó változás
Logisztikus: gyors növekedés, 

telítődés

Lineáris: monoton növekedés

Diebold: Elements of Forecasting; Jacobsen et al.; Világbank



GAM – Szezonalitás

Naptárral összefüggő 
ismétlődő változások

Fourier-sorokkal 

Hogyan illesztjük?

• Éves

• Havi

• Heti

• Napi

• Etc. 

Taylor and Letham (2017); Chegg.com



Anomália detektálás

• Anomália: kis időbeli kiterjedésű szokatlan esemény

• Kalibráció: mi számít váratlannak?

• 𝑦𝑡 a múltban: tanítóhalmaz

• 𝑦(𝑡) a múltban: illesztett modell

Laurent Oudre: Machine learning for time series



Anomália detektálás 2.

• 𝑦𝑡 a múltban: tanítóhalmaz

• 𝑦(𝑡) a múltban: illesztett modell 
(Nem tökéletes az illesztés)

⊝→ 𝜀𝑡

𝜌(𝜀)

𝜀
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• 𝑦𝑡 a múltban: tanítóhalmaz

• 𝑦(𝑡) a múltban: illesztett modell 
(Nem tökéletes az illesztés)

⊝→ 𝜀𝑡

𝜌(𝜀)

𝜀

Hogy határozzuk meg a kritikus 𝜀∗ értéket?

𝜀∗

anomália



Anomália detektálás 2.

• 𝑦𝑡 a múltban: tanítóhalmaz

• 𝑦(𝑡) a múltban: illesztett modell 
(Nem tökéletes az illesztés)

⊝→ 𝜀𝑡

𝜌(𝜀)

𝜀

Hogy határozzuk meg a kritikus 𝜀∗ értéket?

𝜀∗
Ez titok ☺

anomália



Modell degradáció

• Van egy problémánk...

• ... a modellek idővel elromlanak

• Minél több idő → annál pontatlanabb modell

• Idővel megváltozik a minták eloszlása

https://practicaldatascience.co.uk/machine-learning/how-to-perform-time-series-decomposition
https://www.vancouverisawesome.com/local-news/best-before-expiration-canada-1973144



Modell degradáció 2.

• Idővel megváltozik, hogy mi számít normálisnak

• Megoldások:
• Periodikusan újratanítunk (drága)

• Észrevesszük mikor romlik el a modell – Hogyan?

𝜌(𝜀)

𝜀

anomália

anomália...?

𝜌(𝜀)

𝜀



Changepoint detektálás

Adott       idősor, keressük azokat a  𝑡1, … , 𝑡𝑘 időpontokat, ahol 
hosszútávú szignifikáns változások kezdődtek

Laurent Oudre: Machine learning for time series



Changepoint detektálás

Adams and MacKay, 2007



Changepoint detektálás

I.I.D. változók 
minden ablakban

Changepoint 
detection

Nincs korlátozva 
milyen eloszlás

Kiszámoljuk az 
ablakhosszok 

valószínűségét

Becsüljük meg a 
leghosszabb 
ablakhosszt

Becsült 
ablakhossz esés  -

> changepoint

Adams and MacKay, 2007



Changepoint detektálás

Kiszámoljuk az ablakhossz valószínűségeket

Model output

Adams and MacKay, 2007



BOCPD működése
Ablakhossz valószínűségek

Changepoint prior Előző ablakhossz 
valószínűsége

Adams and MacKay, 2007

„Azonos eloszlásba 
tartozás” valsz.



Eredmények





https://jobs.ericsson.com/job/Budapest-Data-Scientist-Intern-Buda/763203502/
Balint.Hantos@ericsson.com
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