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1, Analiza szeregów czasowych jest szybko rozwijającą się gałęzią

teorii wnioskowania statystycznego z szerokim wykorzystaniem współ-

czesnych technik obliczeniowych. Corocznie ukazuje się kilkaset ai> 

tykułów dotyczących analizy szeregów czasowych, odbywa się kilka-

naście konferencji teoretycznych i kursów zastosowań, a nieformal-

na grupa TSAcjF (Time Series Analysis and Forecasting) wydaje swój 

kwartalnik (TSA&F Newsletters) o nakładzie 3900 egzemplarzy.
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Omawiana dyscyplina, której wykład stanowi przedmiot recenzo-

wanej książki, zajmuje się analizą pewnych ciągów liczbowych. Cią-

gi te są charakterystykami liczbowymi pewnego zjawiska, o którym 

zakładamy, że zmienia się dynamicznie (w sposób niekoniecznie de-

terministyczny,) ze względu na pewien parametr. Najczęstszą inter-

pretacją tego parametru jest czas, chociaż spotyka się inne - przy-

kładem może byó wysokość nad poziomem morza. Dla wygody przyjmuje 

się, że interesująca charakterystyka jest mierzona w sposób dys-

kretny w stałych odstępach parametru (czasu), chociaż przypadek 

pomiaru ciągłego jest też interesujący i poświęcona mu jest znaczna 

część literatury.

Podstawowym zadaniem analizy szeregów czasowych jest znalezie-

nie „dobrego" modelu probabilistycznego danego zjawiska. Najczęś-

ciej takim modelem jest proces stochastyczny, a ściślej mówiąc pew-

ne jego charakterystyki, takie jak stochastyczne równanie różnico-

we bądź różniczkowe, którego jest rozwiązaniem, charakterystyki 

spektralne itp.

0 ile jednak w klasycznej statystyce wnioskujemy na ogół na 

podstawie danych powstałych przez wielokrotne losowanie niezależ-

ne z populacji, o tyle w analizie szeregów czasowych sytuacja jest 

jakościowo inna. Na początku zauważmy, że nie zawsze możliwe jest 

powtórzenie eksperymentu polegającego na obserwacji fenomenu fizycz-

nego (ekonomicznego, biologicznego...) w czasie. Eksperyment pole-

gający na obserwacji cen akcji koncernu IBM na giełdzie nowojor-

skiej w zadanym przedziale czasowym może tu służyć za przykład 

(szereg B, str. 521). Ta trudność powoduje konieczność tworzenia 

specyficznych metod budowy modelu, przy czym niezbędne dla popraw-

ności metod założenia bywają kontrowersyjne.
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Do budowy większości modeli stosuje się w analizie szeregów 

czasowych pewne ogólne założenia, których postać jest z grubsza 

następująca.

Przyjmijmy, źe dana jest przestrzeń probabilistyczna , P),

na której określony jest proces stochastyczny X = -[X̂ (cj), t € T, 

o j  e o wartościach rzeczywistych. Zbiór T parametrów procesu 

jest podzbiorem prostej rzeczywistej. Zakładamy, że przy zadanym 

fenomenie fizycznym przestrzeń probabilistyczna i proces X są do-

brane w taki sposób, że wartości obserwacji fenomenu (czy~

li badany szereg czasowy) odpowiadają wartościom realizacji w 

procesu X w momentach t̂  < t^ < ... < tjj, t^ e T dla i = 1, 2,

..., N dla pewnej nieznanej wartości eil , A więc kluczowe 

założenie ma postać.

Jeśli jest ciągiem liczb otrzymanych z eksperymentu,

to istnieje taka przestrzeń probabilistyczna i proces X określony 

na niej, że dla każdego i = 1, 2, ..., N zachodzi xi = xi(w^) • w 

tej sytuacji widać, że podstawowa trudność analizy szeregów czaso-

wych polega na ograniczonej możliwości budowy takich technik wnios-

kowania statystycznego, które pozwalają na wnioskowanie o interesu-

jących charakterystykach procesu stochastycznego, generującego sze-

reg czasowy, na podstawie uciętego fragmentu jednej tylko jego rea-

lizacji. Pytanie o takie techniki pozostaje retoryczne do momentu 

decyzji o przyjętych w modelu założeniach. Zauważmy, że metoda bu-

dowy modelu oparta na „w miarę rozsądnych” założeniach nie powinna 

prowadzić do zbudowania modelu, na podstawie którego można by wy-

ciągać zupełnie bezsensowne wnioski. Omawiana poniżej procedura we-

ryfikacji modelu pozwala, do pewnego stopnia, odrzucać założenia 

"nierozsądne”•
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Wysiłki zmierzające do uzyskania technik pozwalających na budo-

wanie (choćby grubych) modeli datują się od początku bieżącego stu-

lecia (Bachelier - 1900). Istotnym krokiem w dostarczaniu nowych 

pomysłów dla analizy szeregów czasowych było pojawienie się prac 

Wolda i Chinczyna (1938), a następnie Wienera (1949) i Jagłoma 

(1955). Prace te koncentrowały się wokół tzw. słabo stacjonarnych 

procesów stochastycznych. Takie procesy charakteryzują się stałoś-

cią w czasie pierwszych momentów i istnieniem drugich, przy czym 

kowariancje zmiennych równoodległych w czasie są stałe. To podejś-

cie umożliwiło powstanie licznych dalszych prac dotyczących esty-

macji wspomnianych momentów, jak również różnych technik estymacji 

widma, co z kolei umożliwiło wnioskowanie o takich np. cechach pro-

cesu, jak czysta losowość czy też o występowaniu i parametrach cyk-

li. Powstały też liczne prace dotyczące prognozy, i ogólniej - fil-

tracji procesów.

Dodajmy tu jeszcze, że procesy słabo stacjonarne stanowią w 

analizie szeregów czasowych w pewnym sensie to, co zmienne gaussow-

skie w statystyce klasycznej.

2. Książka G.E.P. Boxa i G.M. Jenkinsa, której pierwsze wydanie 

ukazało się w 1970 r. (niniejsze uwagi dotyczą jej drugiego, popra-

wionego i przetłumaczonego na język polski w 1983 r. wydania z 

1976 r.) proponuje nieco inne podejście do analizy szeregów czaso-

wych. Wykorzystując doświadczenia związane ze stosowaniem teorii 

procesów słabo stacjonarnych, Autorzy definiują klasę modeli (pro-

cesów) tzw. typu ARIMA rzędu (p,d,q) i proponują wnioskowanie sta-

tystyczne dla tej właśnie klasy modeli. Przy okazji wspomnimy tu, 

źe znaczna klasa procesów słabo stacjonarnych daje się wyrazić w 

postaci ARIMA (p,0,q). Zanim zdefiniujemy modele tego typu, wprowa-
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dzimy pojęciowo prostsze procesy typu AR(p), MA(q), ARMA(p,q).

Niech (a.)**7 będzie dyskretnym białym szumem zdefiniowanym na
i =-oo

(^,y, P), natomiast fQ, » fp (^o = 1 * ^p ^ 9) niech bSdzie 

pewnym układem liczb rzeczywistych.

Jeśli proces X spełnia z prawdopodobieństwem 1 równanie
p
J2 'Pj . = a+, dla wszystkich całkowitych wartości t, to nazy- 
i=0
wamy go procesem autoregresji rzędu p. Klasę takich procesów ozna-

czymy przez AR(p)•

Analogicznie definiujemy proces X średnich ruchomych rzędu q,

jako taki, który spełnia równanie X*. = Z  a+ a odpowiednią
* j=0 3

klasę oznaczamy przez MA(q).
P 0.

Proces X spełniający równanie ]T̂  ̂ fiX-t-i = ®j at-j n a z T t,a~ 

my procesem mieszanym autoregresji - średnich ruchomych rzędu (p,q)» 

a klasę ich oznaczamy przez ARMA(p,q). Procesy AR(p), MA(q) oraz 

ARMA (p,q) są słabo stacjonarne, jeśli spełnione są pewne technicz-

ne założenia o współczynnikach Ponadto istnieją warunki dosta-

teczne na to, aby procesy typu AR można było przedstawić w postaci 

np. MA, czy na odwrót^ Dla danego ciągu liczbowego ^.-co defi-

niuje się operator różnicy przyporządkowujący ciągowi danemu nowy 

ciąg (Vf±) , przy czym Vf^ = f^ - Analogicznie można zbu-

dować ciąg różnic wyższego rzędu, np. (Vdf .

Wśród procesów niestacjonarnych istnieje pewna klasa takich, 

których np. różnica rzędu d tworzy już proces stacjonarny. Niech 

X będzie takim procesem niestacjonarnym, że nowy proces Z = (z^)t«-o0 

z^ * V dX^, jest stacjonarny. Wtedy, jeśli proces Z jest typu 

ARMA (p,q), to powiemy, że X jest zintegrowanym (scałkowanym - wg 

tłumacza) procesem mieszanym autoregresji i średnich ruchomych rzę-

du (p,d,q), a klasę takich procesów oznaczymy przez ARIMA (p,d,q).
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Autorzy pokazują przykładowo, że dobrym modelem szeregu czaso-

wego, powstałego z odczytu temperatury co minuta podczas pewnego 

procesu chemicznego (por, str. 247), Jest proces typu ARIMA(1,1,0) 

spełniający równanie

Vxt  -  0,8 Vxt-1 * at .

Tak wprowadzony aparat badania obejmuje znaczną część teorii pro-

cesów słabo stacjonarnych oraz pewną część teorii procesów niesta-

cjonarnych.

Jak wynika z materiału przedstawionego w książce, klasa ARIMA 

Jest bardzo obszerna i pozwala na modelowanie procesów rzeczywis-

tych, nawet przy niskich wartościach parametrów (p,d,q). Zauważmy 

przy tym, że liniowość rozpatrywanych modeli znacznie upraszcza 

obliczenia numeryczne związane z praktycznym analizowaniem danych. 

Być może tu Jest miejsce na uwagę, że część książki poświęcona Jest 

takim związkom między dwoma procesami, które można również ująć w 

postaci równań „typu ARMA", choć żaden z procesów nie Jest białym 

szumem.

Rozpatrywana w książce problematyka obejmuje również problemy 

sterowania takimi procesami. Stanowiło to w momencie publikacji 

książki istotne novum, Jeśli za punkt odniesienia przyjąć bardziej 

klasyczne podręczniki analizy szeregów czasowych.

J5. Autorzy proponują pewną iteracyjną procedurę doboru modelu, 

składającą się z trzech podstawowych części.

Omówimy Je krótko.

Pierwszym etapem Jest identyfikacja parametrów ( p ^ ą )  modelu.
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Identyfikacja jest w tym przypadku rodzajem estymacji, nieco nie-

formalnej. Autorzy sugerują pewne metody pozwalające na wnioskowa-

nie o wartości parametru zintegrowania d na podstawie estymatora 

funkcji (ciągu) autokorelacji procesu, niemniej jednak nieodparcie 

nasuwa się myśl, źe taka identyfikacja jest bardziej sztuką niż 

nauką. Podjęcie decyzji o wartościach parametrów p,d,q oparte jest 

tu bowiem nie tylko na precyzyjnym wnioskowaniu, ale również na 

doświadczeniu, i tym, co zwykło się nazywać intuicją statystyka. 

Autorzy słusznie optują za niskimi wartościami tych parametrów i 

podają przykłady różnych modeli tego samego zjawiska (na podstawie 

wspomnianych w p. 2 twierdzeń o zamianie modelu) , w których np. 

duża liczba parametrów 0 może być zastąpiona wzrostem liczby pa-

rametrów , a modele są probabilistycznie niemal równoważne. 

Oczywiście problemy statystyczne, takie jak własności estymatorów 

parametrów ulegają zmianie i stanowi to osobny problem. Zauważmy 

tu jedynie, źe oszczędność modelu wpływa na lepsze zrozumienie sa-

mego fenomenu (człowiek gubi się w obliczu dużej liczby parametrów), 

a także na zmniejszenie komplikacji samych obliczeń.

Estymacja parametrów 0 , (różnie, w rozmaitych sytuacjach, 

oznaczanych w książce) stanowi drugi etap procedury. Autorzy bar-

dzo szczegółowo przypominają techniki budowy estymatorów średnio- 

kwadratowych i największej wiarygodności. Na odnotowanie zasługu-

je fakt, że przeprowadzona jest szczegółowa dyskusja wzajemnego po-

łożenia estymatorów w przypadku modeli niższych rzędów.

Pomysłowe i starannie dobrane ilustracje graficzne pozwalają 

czytelnikowi na natychmiastowe uporządkowanie nabytej wiedzy. Trze-

cim etapem procedury jest weryfikacja modelu. Temu problemowi poś-

więcony jest cały rozdział 8 oraz część rozdziału 11. Autorzy su-
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gerują sposoby weryfikacji, zwracając uwagę, że testy powinny być 

tak dobrane, aby sprawdzały odporność modelu na takie zakłócenia, 

które są najbardziej prawdopodobne merytorycznie. Na przykład mode-

le sezonowe powinny być „testowane na sezonowość”. Negatywny wynik 

weryfikacji powoduje konieczność powtórnej identyfikacji modelu i 

powtórzenie całej procedury.

Pozytywny wynik weryfikacji daje możność przyjęcia modelu i po-

sługiwania się nim do dalszych celów, jak np. prognozowanie, stero-

wanie itp. Należy pamiętać jednak o niebezpieczeństwach wynikają-

cych z przyjęcia modelu, który jest zły, ale „zweryfikował się”. 

Kilka słów na ten temat znajduje się w p. 7 niniejszych uwag.

4. Po pokonaniu trudności związanych z doborem modelu, a Auto-

rzy pokazują na przykładach, że bywa to możliwe, model można wyko-

rzystać. Najczęściej spotykanym zagadnieniem praktycznym jest prog-

noza. W książce znajduje się wiele przykładów budowania prognozy 

i przedziałów ufności dla niej. Problemowi temu poświęcony jest ca-

ły rozdział 5. Zawiera on szczegółową dyskusję budowy prognoz dla 

różnych modeli.

Innym zastosowaniem są modele typu wejście - wyjście (modele 

funkcji przenoszenia w terminologii Autorów). Chodzi tu o taki do-

bór impulsu wejściowego, by wyjście było optymalne ze względu na 

pewne kryterium. Ogólnie wreszcie, można rozpatrywać zadanie ste-

rowania optymalnego procesem zakłócanym szumem. Rozpatruje się 

przypadek sterowania w układzie otwartym.

Autorzy ograniczają się co prawda do minimalizacji średniokwa- 

dratowego błędu wyjścia, ale za to podają algorytm postępowania, 

który może być natychmiast wykorzystany w praktyce. Podobna uwaga 

odnosi się do dalszej części rozdziału 12, w której rozpatruje się



RECENZJE 207

sterowanie zależne od trajektorii procesu sterowanego - tzw. ste-

rowanie ze sprzężeniem zwrotnym. Te zagadnienia są rozwijane w 

rozdziale 13.

5_. Recenzentowi wydaje się, źe głównym celem Autorów było 

przedstawienie kompletnej, w pewnym sensie, metody przejścia od 

danych „surowych" poprzez budowę modelu do zastosowania go do wie-

lorakich potrzeb praktyki. Taki cel został osiągnięty, a poziom 

ogólności jest na tyle wysoki, źe niewiele zagadnień praktycznych 

analizy szeregów czasowych wymyka się tej metodzie. Do takich na-

leżą między innymi pewne problemy sterowania adaptacyjnego. Recen-

zent nie powinien jednak wypowiadać się na tematy nie poruszone w 

recenzowanej książce, zwłaszcza, że te poruszone, przedstawione są 

w sposób jasny, motywacja Autorów jest zaś przekonywająca.

6 ,̂ Od strony formalnej książka składa się z 6 części i rozdzia-

łu 1 wstępnego. Tytuły części merytorycznych są następujące:

I. Modele stochastyczne i ich prognozowanie (rozdz. 2-5)

II. Budowanie modeli stochastycznych (rozdz. 6-9)

III. Budowanie modeli funkcji przenoszenia (rozdz. 10,11)

IV. Projektowanie dyskretnych schematów sterowania (rozdz. 12,13) 

Każdy rozdział składa się z części merytorycznej i dodatków mają-

cych na celu pogłębienie wiedzy, przypomnienie pewnych faktów mate-

matycznych itd.

W części V zamieszczone są opisy programów dla maszyny cyfrowej. 

Są one bardzo pożyteczne i mogą być bez trudu zaimplementowane na 

dowolną praktycznie maszynę. Znajdują się tu też tablice i diagra-

my między innymi wiążące (wspomniane w p. 3) położenia parametrów

vf i 0 . '
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Dodane są tablice rozkładów N(0, 1), , tg.
r

Najważniejszą pozycją są tu konkretne dane służące Autorom ja-

ko przykłady w tekście książki, a mianowicie 12 szeregów czasowych 

dotyczących takich fenomenów jak: odczyty stężenia w procesie che-

micznym, ceny giełdowe akcji IBM, przewóz pasażerów międzynarodo-

wymi liniami lotniczymi itd.

Wreszcie w części VI znajdują się poza bibliografią (117 pozy-

cji) ćwiczenia do samodzielnego przerobienia. Niektóre z nich są 

dość trudne. Książka wydana jest dość starannie i opatrzona jest 

indeksem nazw. Błędów drukarskich (poza wymienionymi w erracie) 

jest kilkanaście, nie są one jednak istotne. Tłumaczenie na język 

polski jest dobre, chociaż znajduje się kilka niezręczności języ-

kowych (np. jedna z nich wynika z dwuznaczności słowa moment). Ter-

minologia jest poprawna, choć dość arbitralna. Niezbyt udana w opi-

nii recenzenta jest notka od Wydawnictwa, a w szczególności jej os-

tatnie zdanie.

_7. Z poprzednich 6 części niniejszej recenzji wynikałoby, że 

jest to niemal ideał książki. Taka opinia byłaby jednak przedwczes-

na. Autorzy zastrzegają się co prawda, że książka pisana jest dla 

praktyków, a notka od Wydawnictwa stwierdza, że jest ona „mierzona11 

do czytelnika, który praktycznie nie zna matematyki. Kłopot polega 

na tym, że nie będzie jej znać również po przeczytaniu tej książki. 

W szczególności nie pomoże mu w tym traktowanie tego samego symbo-

lu (B) jako oznaczenia operatora, przesunięcia wstecz i jako liczby 

(zmiennej tzw. symbolu operatora AR) na tej samej stronie. Nie jest 

to przypadek - ale niefortunny zamysł Autorów - takich stron jest 

wiele. Bardziej wnikliwy czytelnik będzie się zastanawiać nad sen-

sem operatora S, odwrotnego do V ,  wprowadzonego już we wstępie,
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dlaczego szereg wag procesu MA musi być zbieżny, dlaczego bez za-

łożeń o normalności rozkładów przyjmuje się takie, a nie inne tech-

niki estymacji, będzie się zastanawiać nad innymi problemami i do 

końca lektury książki nie znajdzie ich rozwiązania. Takie problemy 

jak pełne dowody twierdzeń (zresztą znanych), zbieżności szeregów, 

własności estymatorów (a w przypadku np. estymatorów spektralnej 

funkcji gęstości jest to nie bez znaczenia), jakoś umykają uwadze 

Autorów.

Nie wiadomo, czym wytłumaczyć kontrast pomiędzy rozmachem książ-

ki a jej formą matematyczną (a raczej antymatematyczną). Autorzy 

są przecież cenionymi fachowcami i mają ogromny autorytet. Każdy 

z nich opublikował kilkadziesiąt ważnych dla analizy szeregów cza-

sowych prac. Być może chodziło Im głównie o przedstawienie idei, 

troski formalne pozostawiając „rzemieślnikom matematycznym". A może 

był to zamysł i rację miał prof. Hannan, gdy w recenzji pierwszego 

wydania dla Mathematical Revievs (42,=§=7019) napisał, że jest to 

książka „... for the humbles who wish to learn, but not for the 

learned". Głośne dyskusje metodologiczne (np. Royal Statistical 

Society 1971) spowodowane ukazaniem się książki koncentrowały się 

m.in. wokół problemu doboru modelu. Czy metoda Boxa-Jenkinsa zabez-

piecza nas przed przyjęciem modelu złego? Wydaje się że problem we-

ryfikacji - kluczowy przecież - powinien być bardziej sformalizowa-

ny. Klasyczna zasada testowania hipotez statystycznych nie ma jesz-

cze swojego odpowiednika w analizie szeregów czasowych.

Metodologia książki, aczkolwiek miejscami niewątpliwie efektow-

na, jest arbitralna i to jest zarzut.

Dyskusje te, a z drugiej strony powszechność stosowania zapropo-

nowanych metod wskazują jednak, że Autorzy trafili w samo sedno za-
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potrzebowania praktyków (humbles ??), którzy w drobiazgowej dys-

kusji modeli niższych rzędów znaleźli wreszcie ów kamień filozo-

ficzny i bez większych protestów poddali się tendencyjnej co praw-

da, ale dopracowanej niemal do końca w szczegółach metodzie.

Książki G.E.P.Boxa i G.M. Jenkinsa bałwochwalczo czcić się nie 

da, ale każda próba potępienia metody może sprowokować pytanie, 

dlaczego krytykujący nie zrobił tego lepiej?

ANDRZEJ K. RUTKOWSKI




