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ADilisi de la problematiea d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a l'analisi de dades. 

0.- OBJECTIUS D'AQUEST PROJECTE FINAL DE CARRERA I 

BREU INTRODUCCIÓ A LA PROBLEMÁTICA. 

Aquest projecte final de carrera esta realitzat en una empresa. Per problemes de 

confidencialitat, cada cop que ens referim al nom de l'empresa, farem servir un nom 

fictici, TUBOSA. 

TUBOSA és una empresa dedicada a la venda de productes de fontaneria i sanitaris, 

tant a particulars com a majoristes. En els seus deu anys d'existéncia ha experimentat un 

important creixement, que ba obligat al trasllat deIs petits magatzems on estava situada 

a una nau industrial. 

Fíns ara la preséncia de la informatica no era gaire important, per que la mida de 

l'empresa no feia necessana una preséncia massiva deis ordinadors. Com a 

conseqüéncia del seu creixement, s 'ha fet imprescindible la automatització de tots els 

seus processos (gestió de ingressos i despeses. gestió d'stocks, etc.) que fins ara es 

feien d'una forma totalment manual i empírica. 

És en aquest marc de innovació tecnológica on s'ha d'encavir el present projecte 

final de carrera La intenció de aquest projecte és, primer, fer un analisi general del 

funcionament i de la problematica present a TUBOSA. 

A partir d'aquí, es veura que, paralelament a la informatització de l'empresa. i tenint 

en compte la necessitat expressa de TUBOSA de fer previsions fiables sobre els seus 

processos, slba d'introduir a TIJBOSA al tractament de les dades de manera sistematica. 
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Aquesta introducció a l'amllisi de les dades es fanl a partir de l'amllisi de séries 

temporal s i la posterior predicció, ja que fer previsions fiables és el que resulta més 

important per a TUBOSA. 

El métode que es fara servir per fer aquesta introducció sera a través de la realització 

d'un programa que faci aquest anruisi (sense haver de tenir cap coneixement en 

estadística ni en teoria de series temporal s) i el posterior analisis d'unes dades reals de 

TUBOSA, que servira com exemple pas a pas de com s'ha de fer un analisi d'aquest 

tipus de dades. 

Podem resumir els objectius principal s d'aquest projecte en els següents punts: 

1. 	 Coneixement de l'empresa TUBOSA i de la seva problematica. Introducció a la 

utilítat del tractament de les dades i reducció d'aquesta introducció al tractament de 

dades provinents de séries temporals. /' 

2. 	 Utilizació d'un programa fet a mida per tractar la série i fer previsions de dades 

interessants per a TUBOSA . 

3. 	 El programa ha d'acomplir les condicions de 2 i ha de ser de fi\.cil utilització per una 

persona aliena alametodologia estadistica. 

1,·•.4' 	 4. Mitjan"",! aques! programa, explotar les possibili!ats de les séries temporal. per 

f; aconseguir una presa de decisions més fiable. 

Per portar a terme aquests objectius, s'ha hagut de visitar regularment l'empresa 

durant dos mesos per entendre la idiosincrasia de TUBOS A: atenció al client, gestió 

d'stocks, preparació de comandes, veure el tipus de productes de que disposen, etc. 
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En el període de quatre mesos s'ha fet el programa, i en el període d'un mes s'han fet 

els analisi de les dades de TUBOSA. 

La memória del projecte que tenim a continuació seguira la següent estructura: en el 

primer capítol tindrem la explicació de l'estructura i e1s processos de TUBOSA, amb les 

problematiques associades. 

En el segon capítol es fa l'explicació de com s'ha fet el programa i les técniquues 

estadístiques que s'han fet servir. 

A continuació, al tercer capítol, veurem el manual d'instruccions del programa. 

Al quart capítol s'analitzen les dades del client. 

En 1 'últim capítol tenim la recapitulació i les recomanacions finals del projecte. 

Cal afegir que, degut a que aquest projecte té una intenció eminentment practica i va 

adreyat a persones que no saven estadística ni séries temporals, slhan aprofitat els 

capítols 3 i 4 per, paralelament al contingut que s'acava d'exposar per a cada un 

d'aquests dos capítols, introduir i explicar els aspectes més imprescindibles per l'ajust 

d'un model de séries temporals. 

D'aquesta manera, en el capítol 3 es fa un recorregut deIs aspectes més teórics de 

l'ajust d'un model, com poden ser la necessitat de les transfonnacions, les 

diferenciacions, la selecció de l'ordre del model, etc. 

En canvi, en el capítol 4 es donen aquests aspectes per coneguts, encara que es tornen 

a comentar i s'incideix en els aspectes més orientats a la obtenció de conclusions, com 

poden ser resultats numérics, comportaments de les dades i elabomci6 d'hipótesis al 

voltant d'aquests comportaments. 
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AaiIisi de la problemAtica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
léries temporals per introduir-Ia a I'analisi de dades. 

1.1.1.- Área de vendes al detall. 

En l'apartat de vendes al detall hi treballen unes 8 persones. És la part visible de 

l'empresa, i és on nonnalment compren els petits consumidors, tant professionals com 

particulars. El seu funcionament es basa en la utilització de fu//s de comanda. 

Quan arriba el client i demana el producte, se li apunta en un fu// de comanda. 

Aquest fulI serveix per fer un alban\ amb el preu/s del producte/s, del que s'entrega una 

c6pia al client, juntament amb el producte/s desitjatls. 

El pagament del producte es pot fer de dues maneres: si el client és habitual, el 

pagament es fa o fins al dia 15 o fins al dia 30 de cada mes, depenent de la quinzena en 

la que es va fer la compra. 

En el cas que el client no sigui habitual, el pagament s'ha de fer al comptat, tot i que 

els clients habituals, si ho desitgen, també poden fer el pagament al comptat. 

En el cas que el client vulgui un producte no disponible, el fu// de comanda 

corresponent es guarda com a producte pendent. 

Un cop es tanca l'empresa al final del dia, elsfu//s de comanda s'utititzen per 

comprovar si els albarans estan tots correctes i fets. Un cop s'ha comprovat, s'eliminen 

aquests productes de "inventari de l'ordinador de les oficines. 
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1.1.2.- Área de grans vendes i repartiment. 

L'area que es dedica a grans vendes esta situada en el mateix magatzem, pero no és 

accessible al público Aquesta area té 5 treballadors. El funcíonament es pot dividir en 

dos processos: recepció de les comandes i la seva preparació i repartiment. 

La recepcip de comandes és anruoga a la part de vendes al minorista. La única 

diferéncia és que les comandes a:rriven per teléfon, o en casos puntuals, es tracta de 

productes que un particular vol que se li reparteixin. 

En quant al repartiment, hi ha dues furgonetes i un camió que s'encarreguen de fer

ho. Les furgonetes s'encarreguen de fer cada una una ruta preestablerta, mentre que el 

camió s'encarrega de productes molt grans o de repartímentspuntuals. 

El cobrament d'aquestes comandes es fa igual que en la venda al detall: espot fer 

cada quinzena o es pot fer en el moment de rebre la comanda. 

Per a la preparació de comandes, hi ha dues persones al magatzem dedicades durant 

tot el dia, a les que s'afegeixen els conductors quan no han de repartir. Les comandes, 

en el cas que hi hagi producte, es fan d'un dia per al segOent. 

Podem afegir que també aquí es fa la recepció de producte deIs proveidors. El 

mecanisme és senzill: l'únic que s'ha de fer és contrastar elllistat del que es va demanar 
" 

al proverdor amb el que s'ha portat. També es comprova la llista de productes pendents 
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deIs clients, i en el cas que en la comanda hi hagi algun d'aquests productes, es reserven 

a part i s'avisa al c1ient. 

1.1.3.-Area administrativa i d'oficines. 

Aquesta subdivisió s'encarrega de totes les funcions que podrlem anomenar "de 

funcionament intero": comptabilitat, atenció al client, compres, comercials, projectes 

per als c1ients i centraleta de teléfono 

Actualment, la comptabilitat és la única part de l'empresa (amb la part de vendes al 

detall que fa els albarans) que esta informatitzada, tot i que el programa informatic 

utilitzat és antic (no fa actualitzacions d'albarans en temps de venda, ni té totes les 

referéncies ernmagatzemades). És aquí on es comprova que els albarans i elsfulls de 

comanda quadrin, on es fan els cobraments cada quinzena i on es porta tota la part 

comptable. 

La part de atendó al clienf es fa de dues maneres: si el contacte és telefónic, se lí atén 

directament desde l~_~entraleta de teléfono En canvi, si es tracta de tenir al propi client a 

l'empresa, s'encarrega un deIs dos gerents, normalment l'encarregat de vendes: 

Les compres depenen d'un deIs dos gerents. Basicament, hi ha dos tipus de compres: 

les que s'han de fer per tenir al día l'stock disponible í les que són productes no 

disponibles que s'han de demanar. Aquest gerent recull cada dia tots elsfulls de 

comanda que especifiquen que el producte/s en qüestió s'han de demanar i fa un llistat 
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de les existéncies de les que n'hi ha poques o bé que s'han esgotat. Quan, com s'explica 

en 1.1.2 arriven els productes, ell és un deIs que comproven que la comanda i el que ha 

anibat quadrin. 

EIs comercial s són dos. ActuaIment fan cadascú una ruta predeterminada cada dia. 

Són els que fan eI contacte més directe amb els c1ients més allunyats geograficament de 

TUBOSA En aquest moment tenen al seu carrec la implantació de r empresa en les 

arees de la comarca de La Selva a les que resulta més facil comprar a Girona ciutat que 

a Blanes. 

Per acavar, tenim la part de projectes. BIs projectes els porta un deis comercials, ja 

que la demanda de fer projectes no és gaire gran i és el que els ha fet sempre. 

Aquests projectes abarquen aire acondicionat, calefacció, sanitaris i sistemes de rec. 

EIs projectes es fan sobre els planols que porta el client de forma manual, excepte els de 

calefacció, que es fan amb un programa informatic. 

1.1.4.- Productes. 

TUBOSA té unes referéncies de uns 100.000 productes. Aquests productes abarquen 

el sector deIs sanitaris, calefacció, aire acondicionat i en casos que ho demani un client, 

fins i tot sistemes de rec de jardins. 

Podem diferenciar els productes des del punt de vista de que estiguin en stock o que 

no ho estiguin. 
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Hi ha productes que sempre s'han de tenir en stock, com poden ser els tubs de coure, 

les juntes, abrayaderes, cargols, aixetes, boies de cistemes de vater, eines, etc. Aquests 

productes són els que es venen o cada día o'amb una frequéncia alta. Cap d'ells ocupa 

gaire espai, excepte cassos puntuals. 

Hi ha altres productes que, o bé no estan mai en stock o bé n'hi ha un o dos. Aquests 

són: calderes, banyer~s~ mobles de bany, sistemes de rec, etc. 

Molts d'aquests productes també tenen una freqüéncia de venda important, el 'que 

pass a és que no convé tenir gaires en stock perqué ocupen massa espai. Un exemple: de 

la marca de calderes que s'analitza en el punt 4.1, hi ha tres gammes, amb quatre 

models cada gamma. Aixó fa un total de 12 models diferents. Si cada caldera (amb 

embalatge) té un volum d'uns 0.15 m3
, tenir una caldera de cada referéncia en stock 

suposa un volum de gairebé 2 m 3 
. 

Resulta obvi que tenir en stock tots els productes seria una pérdua d'espai, quan de 

molts d'ells només se'n fa una o dues vendes a l'any. Evidentment, sempre hi ha algun 
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1.2.- PROBLEMES 1 INEFICIÉNCIES DEL FUNCIONAMENT DE TUBOSA 

Com es pot veure a 1.1.3, la única part informatitzada de l'empresa la tenim a rarea 

administrativa i d'oficines. El que passa és que la única utilització que se'n fa és per fer 

albarans i portar el compte del que es fa alllarg del dia. 

Com s'analitzan\ en aquest apartat, el problema més gran que té TUBOSA és un 

problema de falta de informatització, que afecta a tots els seus nivells. Aquesta 

deficiéncia fa que totes les altres problematiques que es puguin presentar quedin 

totalment confoses. El que farem sera exposar les ineficiéncies deIs departaments 

comentats a 1.1 detenint-nos a les seves problematiques, explicant les solucions que 

s'estan prenent i les que es tenen previst prendre. 

1.2.1.- Problematica en les vendes al detall. 

A 1.1.1 hem vist_(l~~ el funcionament es basa enfulls de comanda. Aquest métode és 

el problema d'aquesta secció, degut al temps que es perd en: 

1. Apuntar la comanda del client. 

2. Anar a buscar-la al magatzem. 

3. Esperar a que d'aquestfull de comanda es faci un albara. 

La soluci6 que s'ha pensat es basa en la utilítzació de codis de barres per a cada 

producte. Quan l'empresa estigui del tot informatitzada, s'ha pensat en posar a cada 
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producte una referéncia en fonna de codi de barres. Aquesta referéncia es lleginl amb 

un petit lector que portara cada treballador de la part de vendes al detall. Quan el client 

faci una comanda, les referéncies que pren el lector es descarreguen directament a 

l'ordinador, que fara immediatament l'albara i eliminara aquests productes de 

l'inventaÍi D'aquesta manera, no caldra fer-ho al final del día. 

És molt probable que hi hagin altres ineficiéncies, pero com s'anira veient en els 

demés punts, queden tapades per la manca d'infonnatització. 

1.2.2.- Problematica en les grans vendes i repartiment. 

Tractant la part de presa de comandes, en aquesta secció la utilització deIs fuI/s de 

comanda no representa un problema tan important com a les vendes al detall. La causa 

és que, en les vendes al detall, passar d'unful/ de comanda a una comanda feta amb el 

seu albara s'ha de fer en uns pocs minuts. 

En canvi, en aquesta secció, quan es rep la comanda i s'apunta en el fuIl, es disposa 

d'un dia per preparar-la (amb el seu albara corresponent) i repartir-la, perqué les 

comandes es preparen d'un día per al segi.ient. La aportació interessant que pot fer el 

sistema comentat a 1.2.1 és en portar un control immediat de l'stock disponible, perqué 

es desconten al moment els productes que es van venent o preparant. 

En quant al repartiment, no s'ha trovat cap cosa remarcable, excepte les molésties 

que ocasiona que un client vulgui que una comanda se Ji reparteixi immedíatament. En 
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Analisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a I'analisi de dades. 
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Figura 2.1.- Pantalla principal del programa. 

A la figura 2.1 podem veure l'aspecte i la posició de les diferents parts del programa: 

1. 	 La barra de menú es trova a la part superior del programa. El seus components són 

els menús: Archivo, Edición, Gráficos, Operaciones, Ajustar modelo i Previsión. 

2. 	 La finestra de resultats es trova a la meitat superior de l'area client del programa. 

Serveix per visualitzar els resultats numérics de l'ajust i permet editar textos 

senzills. 

3. 	 La reixa de dades ocupa la part inferior de rarea client del programa. La primera 

fila i la primera columna són per marcar la posició de la ceHa. 

La reixa té 500 files i 20 columnes. 
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Analisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a I'analisi de dades. 

2.2.4.- La barra de menú. 

La barra de menú és un element comú a tots els programes Windows, i és la que 

permet accedir a les accions que fa el programa en qüestió. A més, en Windows 95 

també existeix el menú contextua/, que és el que s'obre quan es pulsa el botó dret del 

ratolí i que també permet fer certes accions. 

En aquest programa no s'ha incorporat auqest menú contextual, pel que totes les 

accions del programa es faran a partir de la barra de menú i els seus submenús. 

La barra de menú es trova a la part superior del programa i té el següent aspecte: 

8rchivo ,Edi:ión gráficos Qperaoiones Ajysta modelo frevisDI 

Figura 2.2.- Barra de menú del programa. 

Podem veure que té els següents menús: Archivo, Edición, Gráficos, Operaciones, 

Ajustar modelo i Previsión. 

EIs menús s'han ordenat posant primer els menús relacionats amb el tractament 

d'arxius i amb l'edició. Després s'han posat els menús relacionats amb el tractament de 

les dades, ordenats segons la metodologia Box-Jenkins, tal i com s'explica a 2.1. 

La barra de menú és un component de Delphi del tipus mainmenu. Aquest 

component crea una estructura de menú i només s'ha d'escriure el nom de cada camp del 

menú i donar-li les propietats adients. 
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Per no haver d'explicar a cada pas el mateix, expliquem ara com s'implementen les 

lletres d'accés a cada menú. 

Podem veure que cada paraula del menú (i de cada submenú corresponent) té una 

lletra subratllada. La utilitat és que es pot obrir el menú polsant la tecla alt+lletra 

subratllada. Aixo s'aconsegueix escrivint a la propietat caption (títol) de cada camp del 

component mainmenu, el nom que es vol posar amb el caracter & al davant de la tecla 

que volem subratllar. Així, Archivo s'aconsegueix posant al seu caption la paraula 

&Archivo. 

Un cop hem vist les propietats general s del menú, passem a descriure cada un deIs 

seus submenús i les accions assocides a ells . 

2.2.4.1.- El menú Archivo. 

El menú Archivo és el menú que conté totes les accions que podem fer amb eIs 

fitxers . La seva estructura la podem veure en la següent figura : 

Huevo 
ébtir 
y uarelar 
GumelarQlmo ... 

-=====1 
,Sarlr A1t+F4 

Figura 2.3.- Menú Archivo. 
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A.mHisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a l'analisi de dades. 

2.2.4.2.- El menú Edición. 

El menú Edición conté totes les accions referents a l'edició del text de la finestra de 

resultats . EIs seus components són Cortar, Copiar, Pegar, Borrar i Seleccionar todo. 

L'aspecte del menú és el següent: 

Co~ 

L;~r 

f egar Orl+V 

Rorrar Del 
ieleecionar Tocio Orl+E 

Figura 2.3.- Menú Edición. 

La manera de crear-lo és amiloga a la del menú Abrir. Passem a veure les seves 

components. 

2.2.4.2.1.- Les comandes Cortar, Copiar i Pegar. 

uestes tres comandes es refereixen a tallar i copiar el text seleccionat de la finestra 

.~ ;; :-e_ultat per fer-Ies servir en altres aplicacions o bé enganxar text d'altres aplicacions 

¿ la fínestra de resultats. Només perrnet enganxar text. En el cas que hi hagués en el 

ponapapers de Windows text amb grafics o algun grafic, només s'enganxara el text. 
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Quan s'activa aquesta comanda, s'executa el métode de la finestra de resultats 

segilent: 

Memo 1. c1earselection 

2.2.4.2.3.- La comanda Seleccionar todo. 

Aquesta comanda selecciona tot el text de la finestra de resultats. Té la drecera 

Ctrl+E, que s'ha definit de la manera habitual. 

Quan s'executa aquesta cornada, es crida el métode de la finestra de resultats següent: 

Memo 1.selectall 

2.2.4.3.- El menú Gráficos. 

En el menú gráficos tenim les comandes per fer els grafics de la série i de 

: ACF/PACF. 

El menú Gráficos té el següent aspecte: 

S§rie 

ACfIPACF 

Figura 2.4.- Menú gráficos. 
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séries tem porals per introduir-la a l'analisi de dades. 

La seva creació és anaJoga a la deIs altres menús. Passem a descriure les seves 

comandes: 

2.2.4.3.1.- Comanda Serie. 

Amb la comanda Serie es fa el gn'tfic de una columna. Quan s'activa aquesta 

comanda, s'obre el següent menú: 

--1mMcnu del tuo:Íflco de 1" 1etle El 

../R~ I ~J 


Figura 2.5.- Menú de la comanda Serie. 

Es pot veure que el menú té un camp per introduir la columna a representar, un botó 

per acceptar i fer el gn'tfic i un altre per cancelar. 

El camp per introduir el número de la colmnna és de tipus Edit. S'ha posat el seu text 

per defecte com a '1'. Si es fa click al botó representar, s'envia OK com a resultat modal 

del botó i es tanca la finestra del menú. Si es fa click en el botó cancelar o a la creu, el 

s'envia el resultat modal cancel i es tanca el menú. Un cop tancat el menú, el procedure 

que teníem en fer click a serie comprova que el resultat sigui ok. Només en el cas que el 

resultat sigui ok, es continua amb el procedure. 
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séries temporals per introduir-la a l'analisi de dades. 

2.2.4.3.2.- Comanda ACFIPACF. 

Aquesta comanda ens mostra el grafíc de l'ACFIPACF de la columna seleccionada. 

Si hi fem click, s'obre el següent menú: 

Memu del QI,íltco del Al"I/f'ACf E1 

Figura 2.6.- Menú de A CFIPACF. 

En el menú tenim dos camps: un per introduir la columna a representar i un altre per 

introduir el número de retards que es volen representar. 

Si es fa click en el botó Hacer ACF, s'executa el procedure amb el mateix 

comportament deis botons que en els punts anteriors. 

Per calcular els valors del gratic ACF es fa directament amb el procedure haceracf 

En canvi, per fer el grafíc PACF es fa calculant les ecuacions de Yule-Walker. 

L'explicació d'aquest ca.lcul és la següent: cada retard d'ordre k del P ACF es pot 

'efinir com el coeficient número k resultat d'ajustar un model AR pur d'ordre k a les 

dades. Així, el retard 3 del PACF és el coeficient número 3 de l'ajust d'un model AR(3). 
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I'ACF com a l /n i amb distribució Normal (Brockwell&Davis, pago 92).. La varúincia 

del PACF és de l/n.(Box-Jenkins, pago 65). AixÍ, els intérva]s de confian9a, tant per a 

l'ACF com per al PACF són de]a forma ±1;; . 

Un cop es tenen els valors deIs gnUics i deIs intérvals, es fa el grafic. En aquest cas 

es mostra en pantalla laform grafacfpacf Aquestaform té dos components de tipus 

teechart: una per a l'ACF i una altra per al PACF. 

Els valors i els intérvals de cofian9a s'afegeixen al grafic amb el métode add que ja 

s'ha vist a 2.2.4.3.1. 

2.2.4.4.- El Menú Operaciones. 

Aquest menú inc10u les transformacions necessaries per fer estacionaria la série 

segons la metodologia Box-Jenkins: transformació de les dades amb una funció i la 

diferenciació de les dades. L'aspecte d'aquest menú és: 

QWerencia, 

Figura 2.7.- Menú Operaciones. 
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Anatisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a I'analisi de dades. 

Aquest menú s'ha creat com els altres mitjanyant la component mainmenu. Passem a 

'~ure les seves dos comandes: 

2.2.4.4.1.- Comanda Transformar datos. 

La comanda transformar datos transforma les dades d'una columna i les posa en una 

altra. Les transformacions que pot fer són ellogaritrne, l'exponencial, l'arrel quadrada i 

elevar al quadrat. Si cal transformar les dades, normalment s'utilitza ellogaritme, tot i 

que s'ha inclós l'arrel quadrada per si un dia és necessari fer servir aquesta 

transformació. L'exponencial i elevar al quadrat s'han inc1ós per si és necessari desfer la 

transformació logarítmica i de l'arrel quadrada, respectivament. 

Quan es fa click en aquesta comanda, s'obre el següent menú: 

mMpnu de las Itdn~rnflncl( wnps 
-

13 

ID 


Tipo de IIenafOllllOáá'l 
ro l.og.Dmo 
r E~ 

r Rarz~eda 
r Eleva al aueó'tdo 

,/ Trh/Q1m5 I ~I 

Figura 2.8.- Menú de Transformar datos. 
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2.2.4.4.2.- Comanda Diferenciar. 

Aquesta comanda serveix per diferenciar les dades, Quan es fa click, s'obre el 

"'güent menú: 

Figura 2.9.- Menú de Diferenciar. 

En aquest menú tenim tres camps d'edició del tipus edit idos botons, Totes aquestes 

components tenen els mateixos comportaments que en els menús anteriors. 

El primer camp ens demana la columna on estan les dades per diferenciar, el segon 

camp ens demana la columna destí de les dades diferenciades i el tercer camp ens 

demana l'ordre de la diferenciació. 

Quan es fa click sobre el botó Diferenciar, es llegeixen els valors deIs tres camps i es 

crida directament al procedure diferencias, que fa les diferenciacions. 

- 62







o 50 100 
Orden de los datos 

A.nalisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-la a l'analisi de dades. 

Aquest menú es trova a la barra de menú al costat del menú Operaciones i no té cap 

comanda. Quan fem click s'obre directament el següent menú: 

MCllu pdlil .Jlu:sldt ellflUlJclu í3 ¡ 

1",,- _ 3 


ImodeIo . 

Detección UonI4IIca 
~ sr.quien¡ que le dIIede ~ el modIID. 

r NQ..-,o Í"oIIOIUi!lO el.,de modIID. 

Figura 2.10.- Menú de Ajustar modelo. 

Aquest és, amb diferéncia, el menú més complex de tot el programa. Es pot veure 

que presenta diversos camps: els camps on tenim el número de columna i el període són 

de tipus edit, els camps on es pregunta si es vol ajustar les dades fent una transformació 

.logaritmica) i si es vol afegir una constant al model són de tipus Combobox i el camp 

amb el nom de l'ajust és de tipus maskedit, amb una mascara que permet editar 

qualsevol text de fins a 8 caracters. 

També es pot apreciar que hi ha una component de tipus radiogroup que serveix per 

escollir entre si es vol ajustar un model en particular o bé es vol fer una estimació 

~ .omatica. 
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Aoalisi de la problematica d'uoa empresa i deseovolupameot d'uo programa de 
séries temporals per introduir-Ia a l'aoalisi de dades. 

Per acavar la descripció, a la part superior dreta del menú hi ha un component de 

tipus memo, que ens mostra la informació sobre el model que es vol estimar. A la part 

inferior dreta hi ha un grafic de la columna que es vol ajustar, i que serveix per orientar 

a l'usuari en la selecció de si cal constant, transformació i quin és el període que cal 

aplicar. 

S'ha definit l'event onchange del component edil que demana el número de columna, 

de tal manera que si canviem el número de columna que volem estimar, canvia el grillc. 

Ara bé, si no hi ha dades a la primera fila, i per tant el programa interpreta que no n'hi 

ha en tota la columna, es mostra un misstage d'error i no es fa cap grafic. 

També s'han definít events onchange pels dos combobox j per redil que demana el 

període, de tal manera que la finestra d'informació canvia i mostra la informació 

d'aquests components en el moment de canviar-Ia. 

El comportament del component radiogroup també s'ha de comentar. Hem definít 

revent onclick per aquest component, de tal manera que si es canvia de la opció 

d'ajustar el model automaticament a la opció de introduir el propi model, s'obre el 

següent menú que demana els parametres del model: 
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- - ~. - - - -. _.~-, . . . . ....- ~ - .- - - 

I J ,.......wol 

Figura 2.11.- Menú per introduir el propi modeI. 

En aquest menú, mitjanyant sis components de tipus edit, es demana el número de 

pan'tmetres AR, MA i diferéncies, tots tres tant en la vessant estacional com no 

estacional. Si es tanca amb el botó cancelar no hi ha cap efecte, mentre que si es tanca 

amb el botó Introducir modelo, el model introduint es visualitzan't en la pantalla de 

resultats . 

Cal dir que en el menú per ajustar el model s'ha d'especificar si es necessita ajustar 

amb una transformació de les dades, si es vol introduir una constant al modelo quin és 

el període, ja que, si bé TRAMO fa un aj ust automatic, aquest es limita a seleccionar 

l'ordre deis parametres AR,MA i les diferéncies, tant estacional s com no estacionals. 

La utilitat del nom de l'ajust que podem veure en el menú és la de generar un fitxer 

amb aquest nom de cara a fer les previsions. 

TUBOSA tindra diverses séries de dades, i cada una amb un model diferent. Si per 

cada série s'introdueix un nom d'ajust diferent, per cada ajust es tindra un nom diferent. 
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Analisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-la a l'anidisi de dades. 

Quan es fa click, s'obre el següent menú: 

Imodelo 

lo 

1../ Hacer las Plevisionea1 

Figura 2.11.- Menú de Previsiones. 

EIs components d'aquest menú són tres camps del ti pus edit per seleccionar el 

número de la columna on estan les dades a preveure, el número de previsions afer i 

l' ordre de la dada a partir de la qual es faran les previsions. També hi ha un component 

de tipus maskedit, el qual serveix per introduir el nom del model en el que estilO els 

animetres del model de les dades a preveure. 

Un cop s'ha introduit tota la inforrnació necessaria i es pulsa al botó Hacer las 

previsiones (el comportament deIs botons és el mateix que en els menús precedents), es 

comencen a calcular les previsions. 
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Analisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-la a I'analisi de dades. 

El crucul de les previsions es fa segons elllibre de Box&Jenkins, plana 506-508. 

El métode proposat per aquests dos autors per fer les previsions és el següent: 

1. Si el model té una transformació, es transformen les dades. 

2. Tenint un model ARIMA en la forma deIs seus polinomis 

costat, obtenint uns panlmetres <1>; ...<1>: i e; ...e: . 

3. 	 Amb aquests parametres transformats, es fan les previsions de la següent manera: 

La previsió Z~(l) vol dir que és la previsió, a partir de la dada N, a 1 passes. 

El calcul de una previsió és el següent: 

p+sP+d+sD q+&Q 

Z~(l)=constant+ L<I>;[z~-I+(]- Le~[aN-j+l] on 
;,,1 j=l 

.- {z~ (l- i) si 1> i 

[ZN_I+I ]= 


. Z~_i+l si 1:$ i 

O 	 si 1> j 

[aN - J+1]= 
{ Z~_j+( 	- z~-J+I-J(l) si 1:$ j 

A efectes d'explicar el calcul de les previsions, es pot dividir el crucul 

superior en eIs dos sumatoris que el componen. 

El primer sumatori calcula el producte de cada un deIs parametres AR <1>; 

transformats amb la dada corresponent Z~_i+l' En el cas que l>i, el subíndex de 
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Analisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporalsper introduir-la a l'analisi de dades. 

En el programa s'ha definit la reixa de dades com un stringgrid amb 20 columnes i 

500 files útils, a més de la primera fila i la primera columna que només serveixen per 

numerar les files i les columnes. 

Per editar les dades, només cal situar-se a la ceHa desitJada i escriure el text que es 

vulgui. Per esborrar el text d'una cel'la, només cal polsar la tecla de retrocés. 

És important senyalar la relació e~tre l'edició de dades en aquest component i la 

variable modificado present en les tres funcions que s'han comentat al principi per 

guardar les dades. 

S'ha definit revent de la reixa onkeypress per controlar aquesta variable. Aqut:;st 

event s'executa cada cop que es pulsa una tecla estant el stringgrid actiu. Si s'activa 

aquest event, la variable modificado passa a ser true, el que indica que la reixa de dades 

ha canviat. El problema és que si es té una columna de dades i s'escriu qualsevol cosa en 

algun altre lloc de la reixa, es modificara la variable modificado i de cara a guardar les 

dades, el programa entendra que les dades han canviat, cosa que no és certa. 

Aquesta reixa s'ha incorporat pensant que la seva funció és ajudar a la visualització 

de les dades i de les previsions. Com que és una finestra de text, s'accepta qualsevol text 

que se li escrigui a les seves cel'les, el que pot ajudar a fer alguna anotaci6. Cal tenir 

molt present, pero, que si es fa alguna operació i el programa trova en alguna columna 

qualsevol text que no tingui la forma d'un número real, aquest text es llegira i el 

programa donara error. 
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EIs números que es poden escriure són de tipus real, en qualsevol deIs fonnats 

següents: 

1. 	 Número enter: és un número positiu o negatiu sense decimals. S'escriu, per 

exemple 46. Si s'escriu el número amb tots els decimal s O (per exemple, 46,0000 

també s'accepta) 

2. 	 Número real en fonna no científica: És un número amb decimals. Són de la 

fonna 12,6832. És molt important senyalar que el simbol de decimal en aquest 

programa és la coma ','. Si es separen els decimals amb el punt '.', el programa 

donara error en llegir aquest número. 

3. 	 Número real en fonna científica: són del tipus 1,2E05. Aquest número és en 

realitat el número 120000. El símbol de separació de decimal s també ha de ser la 

coma. 

EIs números s'han d'escriure seguits, sense cap altre caracter (ni espais en blanc) 

abans, enmig o darrera del número. 

Aquestes restriccions només s'apliquen a les dades que entra l'usuari, perqué si un en 

fitxer les dades no estan--en aquest fonnat, el mateix procedure d'obrir ja corregeix 

aquestes desviacions, per evitar problemes en el cas que el fitxer de dades sllagi extret 

d'un altre programa i no gravi les dades amb les restriccions ressenyades. 
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Analisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-la a l'analisi de dades. 

En la figura 1 veiem el menú que s'ha d'activar per obrir un fitxer, i a la figura 2 veiem 

el quadre de düUeg de Windows Abrir. 

,6,brir 

guardar 
Guardar~o... 

,S Alt+F4 

_. n 

1__ I :::iI Setie. 

T,amo ~ '''''''''''''ldol 
~~doI 
::!I~da'
::!I ..p..sI' ...... doI 

i='- g!AIO.99.doI 
i2Jc~. daI 

I,r.ae =-- 21 C4IeIac-do' 

90 K...... . 1ICIWo: _ I 6/loi 

1=91__ AoaIWoo . .. 1rCl~ctr~_-:d.-:daIoo("=.-:-doI::-)-----,3 c..aw 

..J 

Figura 3.1.- Menú Abrir Figura 3.2.- Quadre de dialeg Abrir. 

El quadre de dúUeg Abrir s'obre per defecte al directori c:\series\, mostrant els arxius 

amb extensió *.dat. Si l'arxiu que ens interessés estigués en en altre directori o si tingués 

una altra extensió, el quadre de dÜlleg ens pennet canviar de directori, mitjanc;ant el 

quadre superior al costat de la barra d'eines o de extensió rnitjanc;ant el quadre archivos 

de tipo: . Com que airpass.dat ja esta en aquest directori, l'obrim fent doble chc sobre eH 

o bé seleccionant-lo i polsant el botó Abrir. 

AJa ja tenim obert el fitxer a la columna 1. Fixem-nos que el títol d'aquesta columna 

assat a ser Datos. 
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Si ja tinguéssim unes dades obertes i volem passar a tractar altres dades, tenim dues 

opcions: si volem obrir un altre arxiu de dades, hem de tornar a seleccionar la opció 

Abrir i seguir els passos que acavem d'explicar. Per contra, si volguéssim introduir 

altres dades ama, hem de seleccionar la opció Nuevo , del menú Archivo, com es veu a 

la figura 3.3. 

Abrir 
y uards 
Guardar Como... 

Figura 3.3.- Menú Nuevo. 

En ambdós casos, si s'ha modificat la reixa de dades pulsant qualsevol tecla en la 

reixa, el programa notificara que el fitxer ha canviat, i de manara si es vol guardar els 

canvis. La manera de guardar els canvis la tractarem en el punt següent. 
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3.1.3.- Guardar les dades. 

Un cop tenim les dades introduides, ens pot interessar guardar-les en un fitxer per no 

perdre la informació. 

La manera de fer-ho és mitjanyant els elements del menú Abrir Guardar i Guardar 

Como. La manera d'accedir-hi es pot veure a la figura 3.4. 

Huevo 
Abrir 

Guardartomo... 

~.... - ---~pif-

r;~.-.. of.u I 011111 I'j 

TlllinO di tempC&ldot 
ªIAirp~ndot 
dl Airpoadog.dot 
2J oirpaul'ons. dot
:2J ArO.99dal 

;=0-----,: dl c~I~_dOl 
e !2l colelE.dot

I-:-,--t:
2 

3 

4 

5 121 

6 135 

Figura 3.4.- Menú Guardar Figura 3.5.- Quadre de dialeg Guardar 

i Guardar Como. Como. 

Tots dos guarden la informació, pero tenen una petita diferéncia en el seu 


::' portament. 


:= el cas que les dades les hag1m introduit ama, tant si seleccionem Guardar com 

G: dar Como, en tots dos casos s'obre el quadre de dialeg Guardar Como, que podem 

\-eure a la figura 3.5. Aquest quadre té un funcionamen analeg al del quadre Abrir, 

explicat a 3.1.2., pel que no explicarem el seu funcionament. 
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Si hem obert les dades des d'un arxiu o bé que les hem introduit a ma i ja les hem 

guardat amb anterioritat, si seleccionem Guardar tindrem que les dades es guarden en 

el mateix arxiu. En canvi, si seleccionem Guardar Como, s'obrira el quadre de dialog 

per pennetre emmagatzemar les dades en un altre directori o per poder canviar el nomo 

Si tanquem el programa havent introduit noves dades i sense haver-Ies canviat, el 

programa ens preguntara si les volem guardar abans de tancar amb el següent dialeg: 

? El cIownriI C:\SoriN~_datN cn.ado.LP--_.... CIIIIbibt? 

tea ,1 !Lo C-.I 

Figura 3.6.- Quadre de dialeg per confirmar el tancament del programa. 

Si contestem que si, s'obrira el quadre de dialeg Guardar Como, si contestem que no, 

- c-S guarden e]s canvis í es cancela, no es tanca el programa. 

Continuant amb el nostre exemple Airpass, eliminarem les últimes 12 dades de les 

u'- ja tenÍm obertes i guardarem el fitxer resultant amb el nom de aircanvi mi~anyant 

r ' de Guardar Como. Com s'explicara amb més deteniment quan ajustem el model , 
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eliminem les últimes 12 dades per comprovar si el model és bo, fent les previsions 

d'aquestes dades i comparant-les amb les dades que s'han eliminat. 

Ara eliminem les dotze últimes dades. La manera més rapida és posar-nos en cada 

una de les últimes dotze dades i polsar la tecla retrocés per esborrar-la. Un cop hem 

eliminat les dotze últimes dades, les guardem amb el comand Guardar Como del menú 

Archivo. No seleccionem Guardar perqué volem canviar el nom de l'arxiu. 

Ara tenim el quadre de dialeg Guardar Como en pantalla. Al nom de l'arxiu escrivim 

aircanvi.dat i polsem ~1 !>ot6 Guardar. Ja tenim les dades guardades. 

A partir d'aquest moment, farem l'analisi d'aquestes dades. 

3.1.4.-Tractament de les dades. 

El tractament de les dades es fa seguint la metodologia Box-Jenkins. Com s'ba 

comentat al punt 3.0, aquesta metodología té uns passos específics: 

l. 	 Fer el grafic de la série. El grafic és de molta importancia, sobretot per conéixer 

comportaments que s'han de tenír en compte a l'hora de ajustar el model: si cal 

alguna transformaci6 de les dades, per saber si la série té periode i quin és i 

també de cara a veure comportaments de la série que no s6n estrlctament per 
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ajustar un model peró sí són importants per treure conc1usions operatives de la 

série. 

2. 	 Comprovar si la série és estacionaria i si no ho és, fer les transformacions que 

calgui per fer-la estacionaria. Per ajustar un model s'ha de fer a una série que 

sigui estacionaria. Aixó vol dir, des d'un punt de vista teóric que qualsevol punt 

de la série ha de tenir el mateix comportament estadístic que qualsevol altre. Des 

d'un punt de vista practic, per ajustar models que facin bones previsions, aixó vol 

dir que la variabilitat de la série ha de ser constan!, que no tingui salts de nivell ni 

tendéncíes i que no tingui periodicitat. Arribat el moment, s'explican\ amb més 

deteniment qué vol dir. 

3. 	 Ajustar un model temptatiu. El model que s'ajustara es busc~ amb el grafic del 

ACFfPACF. La interpretació d'aquest grafic s'explicara quan arribi el moment. 

4. 	 Si el model és bo, ja es poden fer les prevísions í explicar el comportament del 

model. Si no ho és, s'ajusta un altre model temptatiu fins que el model resultant 

sigui bo. La manera de comprovar si el model és valid la veurem en el seu 

moment. 

Tots aquests passos estan implementats al programa. La barra de menú esta 

dissenyada de tal manera que segueix aquests passos per ordre. 

Ara passem a ajustar el model a les dades aircanvi. 
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3.1.4.1.- Grafie de la série i deteeeió de les transformaeions que cal fer. 

El primer pas és sempre fer el gnlfic de la série. Per fer-Io seleccionem en el menú 

Gráficos la opció Serie tal i com mostra la figura 3.6. 

iI"J M'..!nu do:! IJ• • ,IU.II d I<": l ,t U1t U " E3 

• 

3 132 

4 129 

!I 121 

B 135 

Figura 3.6.- Com aeeedir al menú Figura 3.7.- Menú per el grafie de la série. 

per el grafie de la série. 

Un cop hem seleccionat el menú, s'obre el menú per fer el grafic (figura 3.7). Se'ns 

emana el número de columna on tenim les dades que volem representar. Per defecte 

~ . est valor és 1. Si estem conformes, fem click sobre el botó Representar. En el cas 

'": ~ :-.0 volguem fer el grafic, fem click sobre el botó cancelar o sobre el botó marcat 

~: ..:::J.a creueta a la part superior esquerra del menú. 
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Fem el gnHic de la série. S'obre una finestra en el centre de la pantalla amb el grafic. 

Si es vol veure el gn\fic amb més claredat, la finestra del gnlfic es pot maximitzar. 

26 31 37 43 .f.S 55 SIl fI:8 71 77 83 es 9:S IQ3 111 120 '29 
Orden de Iosdllllos 

Figura 3.8.- Grafic de la série. 

Amb el gn\fic en pantalla, es poden veure tres coses: 

1. 	 La més clara és que les dades presenten una tendéncia creixent molt clara alllarg 

deis anys. 

2. 	 La varibilitat de les dades creix alllarg deis anys. Una manera de veure aquest fet 

és que les dades són molt semblants entre elles en els primers anys i es van 

separant cada cop més a l'arribar als últims anys. 

3. 	 Es poden veure uns cicles. Aquests cicles són iguals entre ells: als primers mesos 

de l'any tenen els valors més baixos. EIs valors van creixent conforme passen els 

mesos, fins a arribar al maxim en els mesos de Juliol i Agost. A partir d'aquí, els 

valors comencen a decréixer fins al mes de Desembre. Si contem el número de 

dades d'aquests cicles, podem veure que són 12, una per cada mes de l'any. Aixó 

\·01 dir que la seva ciclicitat és de 12. 
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Per poder ajustar un model s'ha de complir el que anomemlvem a 3.2.4. 

estacionarietat. Aixó vol dir que la série ha de tenir la variabilitat constant, que no ha de 

tenir tendencia i que no ha de tenir ciclicitat. Pe} que s'ha vist en el gnific, aquestes 

dades no compleixen cap d'aquests requeriments. 

Respecte a la manca d'estacionarietat, també es pot veure en el gn.\fic de 

l'ACF/P ACF, peró no ens detindrem a explicar-ho, perqué requerirla uns coneixements 

matematics que queden forade l'abast d'aquest projecte i, per introduir a l'usuari a la 

utilitat de les séries temporals, amb el que expliquem aquí ja és més.que de sobres. 

Llavors, abans d'ajustar un model, el que s'ha de fer abans de tot es fer la série 

estacionana. És el que es fara en el segUent punl. 

3.1.4.2.- Transformació de la série en estacionaria. 

S'acava de veure que la série aírcanví no es estacionan a degut a que la seva 

variabilitat no és constan!, que té tendencia i que presenta un cicle de 12 dades (d'aquest 

fenómen se'n diu estacionalitat). 

Per cada un d'aquests comportaments hi ha una solució per fer la série estacionana. 

Aquestes solucions s'han d'aplicar en l'ordre en que les donarem a continuació: 
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l. 	 En el cas de no tenir variabilitat constant el que es fa és transformar les dades. 

Normalment s'aplica ellogaritme, tot i que si hi ha dades que tinguin el valor 0, 

aixó no funciona. El que es pot fer és, o bé sumar una quantitat determinada a 

cada dada o bé transformaramb l'arrel quadrada. 

2. 	 Si tenim tendéncia o bé salts de nivell el que es fa és una diferéncia, normalment 

de ordre l. Aíxó vol dir que es resta una dada amb la irnmediatament abans. Si la 

tendéncia és com una Unía recta ( com en el cas de aircanvi) la diferéncia s'ha de 

fer de ordre 1. Si la tendéncia és una panlbola (una curva), la diferéncia s'ha de 

fer d'ordre dos (restar una dada amb la segona anterior). 

3. 	 En el cas de tenír un periode. el que es fa és fer també una diferencíació, peró en 

aquest cas es fa de l'ordre del periode. Per exemple: si el periode es 4, es fa una 

diferenciació d'ordre 4. En el cas de aircanvi el periode és de 12, per tant la 

diferenciació s'ha de fer de ordre 12. 

Normalment, només amb una diferenciació, tant pels punts dos com pel tres,ja es té 

prou. En alguns casos s'han de fer més d'una, peró aquí només en fem esment per si 

algun día TUBOSA es trova en una situació semblant. 

" 

En el cas aircanvi hem de fer aquestes transformacions. 

Si s'han de transformar les dades, com és el cas, i diferenciar, és molt important que 

sempre es transformin les dades abans de diferenciar. Ja l'ordre en que es fan les 

diferenciacions ja no és tant important, tot i que es recomana fer sempre la de ordre 1 

abans que les d'al tres Ordfes. 

- 98



AmHisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a I'analisi de dades. 

El primer que farem sera transformar les dades pellogaritme. Per fer la 

transformació hem de seleccionar a la barra de menú el menú Operaciones i després 

Transformar, tal com es veu a la figura 3.9. Un cop hem seleccionat Transformar, 

s'obre el menú per fer les transformacions, que veiem a la figura 3.10. 

T"" do "enoIamec:iol!I 
c;:~ 

r~ 
r R.I:t~ 

r EJe-"~ 

Figura 3.9.- Com accedir al Figura 3.10.- Menú de les transformacions. 

menú de les transformacions. 

Ara estem en el menú per fer les transformacions. El primer quadre que tenim ens 

indica quina és la columna que volem transformar (el seu valor per defecte és 1). El 

segon quadre ens indica a quina columna es posaran els resultats de la transformació (el 

seu valor per defecte és 2). Per últim lloc tenim un quadre de opcions on podem marcar 

amb el ratolí quina transformació es fara. Per defecte es té seleccionat el logaritme. Les 

altres transformacions disponibles són l'exponencial (la inversa del logaritme), l'arrel 

quadrada i elevar al quadrat (la inversa de l'arrel quadrada). 
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Com que les dades aircanvi estan a la columna 1, no canviem el primer quadre. 

Posarem les dades transformades en la columna 2, pel que tampoc canviarem el segon 

quadre. Com que la transformació que volem fer és ellogaritme, tampoc canviarem la 

opció de transformació. Per tant, fem c1ick sobre el botó Transformar i podem veure 

que a la columna 2 hi ha, amb el titol 'Logaritmo', les dades transformades. 

Un cop tenim les dades transformades, podem fer el grafic de la columna 2, tal i com 

s'explica a 3.1.4.1 . Es podra veure que les dades ja tenen una variabilitat constant. 

Ara que tenim les dades transformades, farem la diferencíació d'ordre l. Per fer les 

diferenciacions s'ha d'anar al mateix menú que per fer les transformacions 

(Operaciones), amb la diferéncia que hem de seleccionar Diferenciar. 

Un cop fem click a Diferenciar, se'ns obre el menú de les diferéncies: 

, 
2 

3 

5 

6 

Figura 3.11.- Menú de les diferenciacions. 
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3.1.4.3.- Selecció del model. 

Ara que tenim ja les dades estaciom\ries, hem de seleccionar el model. 

Abans de passar a seleccionar i ajustar un model a aquestes dades, s'han de fer uns 

apunts teórics imprescindibles. 

En teoria de séries temporal s hi ha dos tipus d'estructures basiques: AR i MA. Es pot 

fer un model que sigui només amb estructura AR o bé només amb estructura MA. 

També tenim la possibilitat de fer un model amb les dues estructures juntes, i en aquest 

cas estem parlant d'un model d'estructura ARMA. 

Cada estructura té un ordre, el que vol dir quants pan\metres té aquesta estructura. 

Exemple: 

Un model AR d'ordre 3 vol dir que el modelté tres parametres AR. Un MA d'ordre 

2 té dos parametres MA. En canvi, un model ARMA d'ordre 1,4, vol dir que el modelté 

un parametre AR i quatre MA. 

No és l'objectiu d'aquest projecte explicar qué vol dir cada cosa i quines 

connotacions tenen, pero si se'n fa esment és per que quan l'usuari de TUBOSA vulgui 

ajustar el seu propi model, se li preguntan\. quants parametres vol de cada tipus, i així es 

tindra una mínima idea. 

Continuant amb l'explicaci6, en el cas de séries com airpass o d'altres que tenen una 

part estacional, també hi ha un model amb la misma estructura que hem explicat. Així, a 
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Per veure com es llegeix un grafic ACFIPACF tenim la segUent taula explicativa: 

ARd'ordre p MAd'ordre q ARMA d'ordre p,q 

EIsretards van Tots eIs retards són EIs retards van 

ACF disminuint. 0, excepte eIs q disminuint a partir 

pnmers. deIs q primers. 

Tots eIs retards són EIs retards van EIs retards van 

PACF 0, excepte els p disminuint. disminuint a partir 

primers. deIs p primers. 

Taula 3.1.- Taula explicativa del significat del ACFIPACF. 

La millor manera veure la interpretació del ACFIP ACF és amb un exemple. 

En el programa obrim el fitxer ar que ve distribuít amb el programa. Aquest fitxer 

són dades que es sap que segueixen un model AR d'ordre l. 

Un cop el tenim obert, seleccionem el menú Gráficos í fem click a ACFIPACF. 

S'obrinl un menú onsens demana la columna de les dades per fer el grillc i el número 

de retards. Posem que les dades estan a la columna 1 i que volem tenir 20 retards. 
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Figura 3.12.- GrMic del ACF/PACF de les dades AR. 

En aquest gnHic podem veure que es compleix el que diu la taula: com que el model 

;;s AR d'ordre 1, tenim que els retards del ACF van decreixent, mentre que els retards 

-e l PACF són tots O excepte el primer. 

En el cas que el model hagués sigut un model MA, els gnHics estarien invertits: 

driem només el primer retard al ACF i els retards anirien disminuint en el P ACF. 

Ara que ja hem vist com s'interpreta el ACFIP ACF i com es fa el gnlfic amb el 

~Tograma, continuarem amb l'exemple aircanvi per acavar d'aprofundir en aquesta 

... :"estió i poder ajustar un model. 

Com véiem a l'inici d'aquest punt, ja teníem a la columna 4 les dades estacionaries. 

Co que ara volem ajustar un model, primer mirarem el grafic ACF IP ACF. Si el fem 

se~ . t els passos fets per les dades AR, i tenint en compte que, en comptes de 20 

:-"":ards en posaren 36, tenim que el ACFIPACF és: 
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f'!lG,a~~ M~f:i --  --=-=- -=-=~-- - - -=- - - ---= --- =--=----==-=---:: -~
¡ 
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Figura 3.13.- Grafic ACFIPACF de la série aircanvi. 

::: _aquest gnific podem veure que la interpretació no és tan senzilla com en el cas de 

_!t~_ En aquest grafic tenim que tant al ACF com al PACF, els retareis significatius són 

el i el 3. 

_Vota: a efectes practics, uns retards més grans que zero d'ordre 3 o superior no es 

salen tenir en compte si no hi ha causes externes que ha indiqui, 

De moment, ignorem els retards d'ordre 12, perqué, com veurem més endavant, tenen 

a ínterpretació especial perqué tenim unes dades amb període d'ordre 12. 

Per tant, i tenint en compte la taula 3.1, el model tant pot ser MA d'ordre loAR 

· orrue 1. S'ajustara de moment un model MA d'odre 1, que és el que s'ajusta alllibre de 

Bok i Jenkins. Si es desitja, es pot provar a ajustar un mode1 AR d'ordre 1, pero no es 

rara. 
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3.1.4.4.- Primer ajust d'un model: ajust d'un model MA(l). 

Hem vist que a les dades estaciomiries hem d'ajustar un model MA(l). 

La manera de fer-ho és mitjanyant el menú ajustar modelo de la barra de menú. Quan 

fem click a sobre, es mostra aquest menú: 

-
lno 03 

§ :::J 

l1I 

¡modelo 

DIIecciln~ 

(;: SI.cPIInI~. dIacte~ tl modIIID. 

r No. cPnftlocMt,., ti ~ IIrt IlllClelo. 

50 100 
Orden de los datos 

Figura 3.14.- Menú per ajustar el modelo 

?ef ordre de aparició tenim els següents camps: 

Columna on estan les dades per ajustar. Notem que si canviem el número, el 

grafic de la part inferior dreta canvia i ens mostra el grMic de la columna. Si es 
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selecciona una columna que no té dades, surt un misstage d'error i no es grafica 

res. 

2. 	 Camp per seleccionar si volem introduir una constant al model. En el cas que les 

dades estiguin al voltant d'un valor, és convenient posar que si. 

3. 	 Camp per si volem incluir en el modella possibilitat de transformar les dades. La 

transformaci6 que es fa és la logarítmica, que és la que es fa servir en gairebé tots 

els casos. S'ha de posar que sí si les dades de la columna que volem ajustar no 

tenen variabilitat constant. 

4. 	 Camp per introduir el periode. En el cas que les dades no tnguin periode, el 


número que slha de posar és 1. 


5. 	 Nom de l'ajust. És un nom de no més de 811etres. Per defecte el valor és modelo. 

És molt recomanable posar un Dom diferent per cada ajust a cada arxiu de dades 

diferent, perqué quan fem les previsions, se'Ds demana el nom de l'ajust 

dlaquestes dades. Aixó eDS permetra tenir el model especific per cada columna de-
' 
dades i quan haguem de fer previsions no s'haunl de tomar a ajustar el mode1. 

Després d'aquests camps tenim la opció de seleccionar un ajust automatic del model 

o de poder introduir el model que nosaltres volguem. Si seleccionem la opció de fer 

l'ajust automatic, es passara afer l'ajust automatic del model. 

Nota: L 'ajust automatic només selecciona l'ordre de la part AR, .MA ¡les diferéncies 

que cal fer. No mira si es necessita transformar les dades, si cal una constant o quin és 

el període de les dades (si en tenen). És per aixa que, abans de seleccionar aquesta 

opció, cal saber quin d'aquests comportaments cal aplicar amb els camps que s'han 

explicat a la plana anterior. Per aua s'ha decidit posar el grafic de la columna en el 
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menú: com s'hafet a la secció 3.1.4.1, aquest graflc és d'ajut per saber quin d'aquests 

comportaments cal aplicar. 

Si seleccionem la opció per introduir nosaltres el model, se'ns obre el següent 

submenú: 

Figura 3.15.- Menú per introduir el model específico 

Podem veure que aquest menú ens demana l'ordre la part AR i MA, tant si 

corresponen a la part estacional com si no del model. També ens demana per el número 

de diferéncies que s'han de fer, tant de la part estacional com de la part no estacional. 

Un cop que s'hagin introduit els números adients, si es fa click sobre introducir modelo, 

es toma al menú de la figura 3.14. S'ha de remarcar que, si es mira la pantalla 

informativa de la part superior dreta al menú de la figura 3.14, es veura que surt el tipus 

de model que s'aj ustara. 
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Un cop que ja sabem com funcina aquest menú, seguirem amb l'exemple aircanvi. 

Hem vist a la secció-anterior. a propósit de la discussió sobre el significat del 

ACFIPACF que el model que ajustaríem a les dades estaciom\ries de aircanvi seria un 

model MA(l). 

El primer que hem de fer és obrir el menú Ajustar modelo. Un cop el tenim obert, 

seleccionem la columna 4 per ajustar (recordem que en aquesta columna ternem les 

dades estacionanes). Podem veure en el gnific que hi ha al menú que aquestes dades 

tenen variabílitat constant i que es distribueixen al voltant del O. Com que no cal 

transfonnar, deixem la opció transformar amb no. Com que les dades es distribueixen al 

voltant del O, posarem que hi ha una constant, amb el camp constante amb valor si. El 

període de les dades era de 12, així que el deixem tal i com esta al menú. 

Com que volem ajustar el model MA(l), seleccionem la opció No, quiero introducir 

yo el tipo de modelo. En fer-ho s'obre el menú de la figura 3.15. Al camp que posa 

Número de parámetros en la parte MA i en la columna Parte no estacional posem un 1. 

No posem cap diferenciació, perqué les dades que ajustaremja estan diferencíades. Com 

a nom de l'ajust posarem el nom aircanvi. 

Ara prenem el botó Introducir modelo per tornar al menú principal i polsem el botó 

Ajustar modelo per ajustar el model. 

Quan polsem aquest botó, se'ns obre una finestra de MS-DOS. És en aquest moment 

quan es fa l'estimacíó. Si escrivim la paraula ajustar, es crida al programa TRAMO i es 

fa l'ajust. 
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Nota: Si es tanca la finestra de MS-DOS abans d'ajustar el model, no es Jara ajust i 

tindrem error. 

Un cop fet l'ajust del model, es tanca la finestra de MS-DOS i tenim un quadre de 

düUeg que ens notifica que el programa TRAMO s'ha executat. Si acceptem, veurem 

que a la finestra superior del programa tenim els resultats numérics de l'ajust. Abans, 

peró, surt un altre quadre de dialeg que ens informa que el model ja esta ajustat i que 

tota la informació resultant de l'ajust es trova en el fitxer (del directori c:lseries\) amb el 

nom que havíem posat i amb extensió .mod. S'ha de comentar que la constant té un 

valor de 0.0011 L Aquest valor esta molt a prop de 0, pel que, si s'ha de tomar a fer una 

ajust, no la tindrem en compte. De fet, aixó ja es podía sospitar a la vista del grafic 

otriginal de aircanvi,ja que les dades no es distribuien al voltant d'un valor determinat.· 

Si ens fixem en la reixa de dades, veurem que s'ha generat una columna anomenada 

Residuos. 

Ara com ara,ja hem ajustat un model MA(I) a les dades estacionArles. Passarem al 

següent pas de la metodología Box-Jenkins: la comprovació del model. 

3.1.4.5.- Comprovació de la bondat del model MA(l). 

La comprovació de la bondat del model es fa amb la columna Residuos. El que farem 

sera un grafic d'aquesta columna (amb Serie del menú Gráficos) i un grafic ACFIPACF 

(amb ACFIPACF del menú Gráficos). 
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Si primer fem un grafic de la série, podrem veure que es distribueixen més o menys 

al voltant de -0.25 i que no hi ha ni tendéncia, ni comportament estacional ni necessitat 

de transformació. Quan analitzem un gn\fic així de residus, és aquesta manca de 

comportaments el que ens indica que el model és bo. 

Per acavar d'assegurar-nos que el model és bo, haurem de comprovar el gn\fic 

ACF/P ACF de la columna residus. Si el fem igual que s'explica al punt 3.1.4.3, 

seleccionant la columna 5 i posant 36 retards, tindrem aquest gn\fic: 

:!1111 111 11l":u, Ib·1Al f ti I'Al I ..r:J1:3 
I - --- -- --- -- - -- - -- --- ----- --1 

I . ' 
'f' t; 

11,4 

o.: . 1 .1 .. 1 • 1 . ' 1 . • ". 1 • • . • 1 " 1 ,, , • . 1 , 
.(1,2 

-<l.' 

., '---......--------------------' o 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 " 30 32 34 36 

0.2 t 
o . I • , . , l · l ' " 1 I 1 • I J " I . I . .. I I I I . . I . 

04,2 

.(l.' 
-<lIJ 

-<lIJ 

., L.__.......;._~-----------------' 

Figura 3.16.- Grafic ACF/PACF deis residus del model MA(1). 

:> ~. yeure que els primers retards són tots O. El que ens hem de fixar en els retards 

12 tant de l'ACF com del PACF. El retard 12 del PACF és c1arament O. En canvi, el 

retard 12 del ACF está sobre ellímit vermell. Aixó vol dir que és dubtós que sigui O o 

no ho sigui. 
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En aquest punt, i abans de continuar, hem de dir que ens fixem en el valor 12 perqué 

teníem un periode de 12 en la série original i, fins ara, no s'ha tingut en compte a l'hora 

de ajustar el model. S'ha de comprovar si és necessari considerar un model que 

contempli el fet de que tingui període o no tenir en compte el fet que tingui període. 

Retomant el fil argumental, peraclarir els dubtes hem de retrocedir al punt 3.1.4.3 i 

concretament la figura 3.13. 

Recordem que aquell ACFIPACF era l'ACFIPACF de les dades estacionmes abans 

de ajustar cap model. 

Com que tenim un període de 12, hem de fixar-nos en els retards 12,24 i 36 (si fos, 

per exemple, de 4, ens hauríem de fixar en els retards 4,8, 16...). Podem veure que els 

retards 12, tant de l'ACF com del PACF estan clarament fora dels límits. En aquest 

retards es repeteix la situació que teniem amb els retards 1 d'aquests dos gn\fics. 

Aquests retards d'ordre 12 fora deIs límits ens indiquen que el model per a la part 

. estacional (perqué ara només tenim en compte la part estacional) pot ser tant MA(I) 

com AR(1). Seguint el raonament de 3.1.4.3, i tenint en compte que ja hem ajustat un 

model MA(1), ara ajustarem a les dades estacionaries (columna 4) un model MA(I) i 

un model ~(1) a la part no estacional i a la part estacional respectivament i conjunta 
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3.1.4.6.- Ajust definitiu del model a la série aircanvi. 

Com s'acava de dir, s'ajustaran dos models MA(l), tant a la part estacional com no 

estacional. Per fer·ho, es fan exactament els mateixos pasos que en el punt 3.1.4.4: 

l. 	 Les dades a justar estan a la columna 4. 

2. 	 No pose m constant. 

3. 	 No hi ha transformació de les dades (les dades ja estan transformades). 

4. 	 El període es de 12. 

5. 	 El nom de l'ajust és aircanvi. 

Seleccionem la opció No, quiero introducir yo el tipo de modelo. En el menú que 

s'obre, posem en els camps Número de parámetros en la parte MA el número 1, tant en 

la columna de parte no estacional com en la de parte estacional. No introduim cap 

diferéncia perqué aquestes dades ja estan diferenciades. 

Prenem el botó Introducir modelo i el botó Ajustar modelo. 

Si ajustem el model com al punt 3.1.4.4., veurem que tenim els nous resultats a la 

pantalla de resultats: el parametre MA(l) no estacional val·0.3496 i el parametre 

MA(1) estacional vaL~.5613. Podem veure que a la columna 6 se'ns ha generat la 

columna deIs residus. 

Si els comprovem igual que en el punt 3.1.4.5., tenint en compte que els res idus a 

comprovar estan a la columna 6, veurem: 

1. 	 En el gnlfic deIs residus es distribueixen al voltant del-O.25. Igual que a 3.1.4.5., 

no hi ha cap comportament destacable. 
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I 
I 2. En el gn\fic del ACFIPACF absolutament tots els retards (especialment els 
I 
k importants) estan a dintre deis límits, el que ens indica que ja no hem d'afegir res. 

més al model. 

Quan es compleixen aquestes dues condicions enumerades adalt, podem considerar 

que hem arribat a un model valido 

3.1.4.7.- Ajust definitiu del modelo 

'. En aquests moments tenim un model ajustat que sembla oo. Tot i aixo, encara no el 

podem fer servir per fer previsions. 

Si recapitulem els passos que s'han fet fins a arribar en aquest punt, s'ha fet: . 

1. Transformar les dades. 

2. Fer una diferenciació d'ordre 1. 

3. Fer una diferenciació d'ordre 12. 

t 	 4. Després d'ajustar un model de prova a les dades a les que se les ha aplicat els 

punt anteriors, s'ha tornat a ajustar un model que ha resultat ser el bo. 

Els tres primers passos també formen part del model, així com els parametres que 

sllan ajustat. En realitat, quan s'ha ajustat el model bo, s'han guardat en el fitxer 

aircanvi.mod (el que serveix per fer les previsions) les opcions tal com les teruem 

-115 





· . i de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporaLs per introduir-Ia a l'analisi de dades. 

3.1.4.8.- Comprovació de que el model sigui adequat. 

El model que s'ha ajustat hem vist que és bo amb les proves del gnlfic deIs residus i 

de ]'ACFIPACF. El que ens falta saber és si , encara que el model és bo, el model també 

eS adequat a les dades i fa bones previsions. 

Per poder fer aquest pas hem tret les últimes 12 dades a la série airpass i la hem 

guardat com aircanvi. 

El que farem és comprovar que les previsions generades per el model ajustat a 

aircanvi són molt semblants a les dades que hem tret. Si és així, indica que el model 

ajustat fa bones previsions. 

El que ara hem de fer és obrir el fitxer airpass, que és el que té les dades que teníem a 

aircanvi i les 12 que hem tret. 

Per fer les previsions, seleccionem a la barra de menú el menú Previsión. Si hi fem 

click, se'ns obre al següent pantalla: 

Imodelo 

1../ Haca" prllMoiann I 
Figura 3.16 .-Menú per fer les previsions. 
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Si seguim aquests passos i fem click al botó Hacer las previsiones, veurem que se'ns 

crea el següent grafic: 

, 
I ¡. ,-_ 

13579 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 T7 81 85 89 93 97 103 109 115 121 127 133 139 
Orden de los detos 

Figura 3.17.- GrMic de les previsions de l'últim any de les dadesAirpass. 

En negre podem veure les dades reals de la série airpass. En vennell tenim la 

previsió de cada una d'aquestes dades. Fixem-nos que a sobre i a sota de caada una de 

:es previsions tenim uns triangles grocs aquests triangles són l'intérval de confianya al 

5%: és a dir, amb un 95% de probabilitat, la dada real de la que s'esta fent la previsió 

naura a dins d'aquest intérval. 
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Fixem~nos que amb el model estimat amb aircanvi les previsions que obtenim són 

molt semblants a les dades que preveuen, i que aquestes cauen a dins de l'intérvaL Aixó 

significa que el model ens dona bones previsions. 

Arrivats a aquest punt, podem concloure que el model ajustat durant aquest exemple 

és un model que ens serveix per fer bones previsions i que si airpass fos una série amb 

la que haguéssim de treballar, podríem fer previsions de les dades que encara no tenim: 

és a dir, de la 145 endavant. Ara, un cop hem vist que el model és bo,ja podem tancar el 

tema de l'ajust del model, peró encara hem de continuar explicant altres temes. 

Per fer les previsions de dades que encara no tenim, en parlarem al següent punl. 

3.1.5.- Utilització del model ajustat per fer previsions. 

En el punt 3.1.4.8 hem vist la utilització de les previsions per validar el modeL En 

realitat. aquesta no és la funció més habitual de fer servir les previsions ja que, en tot 

caso només. es fara servir un cop per validar el model. 

Com el seu nom indica, la utilització més normal de les previsions és per preveure 

dades que tindrem en el futuro 

El programa permet fer previsions de diverses dades a la vegada. 
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59 54 &g T& 79 &4 ei 90-'" 10& 113 lao 121 1~ 141 
OI-dIn de Io.s deto& 

Figura 3.18.- Grafic de les previsions de 2 anys de les dades Airpass. 

?odem veure en vermell com les previsions segueixen el comportament de les dades 

~~ . _:tim any. En triangles grocs tenim l'intérval de confian<;:a, que es va aixemplant 

~ _forme les previsions són de dades més llunyanes. Aquest comportament de l'intérval 

de confian<;:a, pero, és el normal. 

Si volem veure les previsions i els seus intérvals de confian<;:a numéricament, els 

:=nim a la reixa de dades a les columnes Previsiones, Límite inferior i Limite superior, a 

. de la fila que havíem indicat com la dada per fer les previsions . 

.- . ..:=sta que s'acava d'explicar ara és la utilitat més immediata de les previsions. 

-p e:n imaginar, pero, que ara obtenim la dada següent a la 144, i que val 443. La 

~-;;. :sió que havíem fet era de 458, amb un intérval entre 426 i 492. Podem veure que la 

:iada . a sigut normal, en el sentít que esta dins de l'intérval que s'esperava. 

-122 







Analisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a l'analisi de dades. 

El primer que fem és obrir el fitxer tempcast.dat i fer-ne el gnific. 

Es pot apreciar un període de 12, que hi ha constant i que no cal transformar. Amb 

aquesta informació, ja podem fer una ajust automatic. 

Obrim el menú Ajustar modelo i introduim aquesta informació i posem com a nom 

del fitxer perguardar l'ajust automat. Amb la opció Sí, quiero que se detecte 

automáticamente el modelo acceptem i ajustem el model (recordem que es fa escrivint 

! paraula ajustar en la finestra MS-DOS). 

~- cop tenim el model ajustat, fem la previsió de dos anys a partir de la última dada. 

?:= :'~ "'m que s'han de posar 24 previsions per fer i que el nom del fitxer és automat. 

:3 : .o -em tindrem aquest gnlfic com a resultat. 

, -,. '. . 6 CI 
6 

6 

6 

0'3 69 16 23 30 37 .4 51 58 ss 72 79 93 1Qol 11 5 126 137 148 159 170 181 192 203 214 22S 236 
Orden de 10$ dIlos 

figura 3.19.- Previsions de Tempcast utilitzant el model detectat automaticament. 
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En el grillc podem veure que les dades original s, en negre, es distribueixen al voltant 

del valor 48 aproximadament sense presentar cap tendéncia alllarg del temps. En canvi, 

les previsions, en vermell, de sobte han comenyat a presentar una tendéncia a baixar, 

quan a la vista de totes les dades anteriors aquest comportament es veu que no és lógic 

que es doni. 

En canvi, si aj ustem nosaltres un model sense passar per la detecció automatica, 

tindrem els següents resultats: 

1. A aquestes dades cal fer-Ies una diferenciació d'ordre 12. 

2. Cal ajustar un model amb constant. 

3. No cal transformació. 

4. Cal ajustar un model MA(I) a la part no estacional. 

5. Cal ajustar un model MA(I) a la part estacional. 

Posant el nom tempropi a l'ajust, i posant aquesta informació en el menú Ajustar 

modelo, podem ajustar el model. 

Un cop ajustat, es pot comprovar que aquest model és vAlid, tal com s'ha fet amb el 

cas airpass. 
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Un cop tenim el model ajustat i hem comprovat que és valid, si fem 24 previsions 

amb el nom tempropi, tindrem el següent grafic: 

, , , 
- ~----

_ ~ ______ J ___ ' ___ ~ . _~ ______ _ 

, . , , , 
I , I

--i' - ,---, - -- , -

0 3 69 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 104 115 126 137 148 159 170 181 192 203 214 225 236 
Orden de los datos 

Figura 3.20.- Previsions de 2 anys de les dades tempcast, amb un model propio 

Si comparem aquest grafic amb la figura 3.19, podem veure que en aquest cas les 

___ -; ',i'j ons segueixen el comportament de les dades que ja teníem, és a dir, es 

:....:=-: : "" Lxen al voltant del valor 48 i els cicles són molt semblants. 

\"eure que, en aquest cas, el model que hem ajustat nosaltres ha donat millors 

, que no el model que s'ha ajustat automaticament. Concluent, la identificació 
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automatica pot donar bons resultats, pero convé no refiar-se'n i intentar sempre que 

poguem ajustar el nostre propi modeL 
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4.- ANÁLISI DE LES VENDES D'UNA MARCA DE CALDERES 


DES DE L'ANY 1995 A L'ANY 1998. 
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4.0.- INTRODUCCIÓ. 

En aquest punt analitzarem les dades provinents de la venda durant quatre anys de 

una marca determinada de calderes. La intenció original era fer diversos amllisi de 

varies dades. El que succeeix és que, com es comenta tant a 1.2.4 com una mica més 

avall, el procés per obten ir les dades és molt feixuc, perqué s'han de consultar els arxius. 

Així que, en total, per cada série de dades tractada, podem invertir perfectament un mes: 

dues setmanes per buscar les dades i dues més per tractar la série. Per tant, i per falta de 

temps, s'ha preferit analitzar detalladament la série de qué disposem. 

Aquest punt, a part de ser un punt on fem l'analísi de la série que tenim i que en fem 

previsions, també és un exemp1e de com s'ha de fer un anMisi d'una série temporal 

(seguint la metodología Box-Jenkins), tenint la finalitat de ensenyar a TUBOSA afer 

aquest tipus d'analisi. 

La part més teórica, sobretot la relativa a la selecció del model, es detalla alllarg del 

punt 3, pel que aquí, sense abandonar la metodología Box-Jenkins, ens centrenÍ sobretot 

en l'apartat de analisi i conseqüencies del model un cop s'ha trovat i extracció de 

conclusions. 

Tot i aixo, complementant el punt 3 i anant una mica més lluny en l'analisi, es fa la 

selecció del model enunescenari més complicat que no pas el de les dades airpass, ja 

que, com es veura, les decisions que es prenguin abans d'ajustar el model influirán 

definitivament en les conclusions que se'n treguin. 
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Per aquestes raons, aquest punt s'estructura seguint l'ordre lógic d'un analisi de dades. 

EIs passos són: 

1. 	 Representació de les dades en un grafic i detecció deIs primers comportaments. 

És important, de cara a ajustar el model, comprovar si hi ha certs comportaments: 

ciclicitat en les dades (comportament regular cada 12 mesos, cada trimestre, etc.), 

augment, disminució o salts de nivell en les dades o si la variabilitat no és 

constant. 

2. 	 Aplicació de les transformacions adients a les dades: diferenciació de l'ordre del 

perlode en el cas de ciclicitat, diferenciació d'ordre 1 en el cas de augment, 

disminució o salts de nivell i/o transformació de les dades (normalment pel 

logaritme) en el cas de varibilitat no constant. 

3. 	 Identificació d'un primer model temptatio, ajust d'aquest model a les dades 

transformades i verificació d'aquest modeL En el cas que el model sigui bo, 

podem passar al pas 4. En el cas que no ho sigui, hem de repetir el pas 2 i 3 i fins 

i tot el pas 1 fins que el nostre model sigui bo. 

4. 	 Previsió de les dades futures amb el model i explicació del seu comportament per 

avanvar en el coneixement del sistema que ha generat aquestes dades. 

En aquest punt no anem explicant pas a pas el perqué que es va fent, sinó que serve ix 

mm exemple de qué s'ha d'anar a buscar en les dades i com s'expliquen els 

comportaments detectats. 

Tota la part de identificació del model no caldra fer-Ia amb el programa que es 

desenvolupa en aquest projecte, perque hem vist que TRAMO pot seleccionar un model 
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(molt útil quan es comenya a fer servir la teoria de séries temporals i es volen resultats 

immediats), peró conforme es vagi guanyant en agilitat i coneixement de la teoría 

necessana, s'ha de procedir a fer la identificació per part de l'usuari, i a aquests efectes 

slha redactat el capítol 3. 

Per acavar, hem de comentar que les conc1usions que fem es basen molt en el 

comportament del grafic de les dades i de les previsions, recolzades per resultats 

numérics puntuals. 

La raó perqué slha fet aixó és perqué resulta molt més facil, i sobretot per una 

persona que no sapiga teoria estadística, treure conclusions a partir dlun grillc (savent 

qué slha de mirar) abans que d'uns números que, com a mínim en un primer estadi de la 

aplicació del programa a TUBOSA, no es sabra ni qué són ni qué signifiquen. 
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Parlant de l' arullisi de les dades, cal tenir present un fet que ens condicionan\ 

r am\lisi: a l'any 95, el que actualment són les gammes baixa i mitjana no existien, pero 

~ ¡ la gamma alta, pel que haurem de anar amb molt de compte a 1 'hora de tractar les 

',:> es, per que hi poden haver possibles descompensacions. 

Aquest amUisi s'ha fet amb el programa MINIT AB, perqué l'amUisi que es fan\ és en 

-ota profunditat, i NllNIT AB és un programa més potent que no el que es desenvolupa 

en aquest projecte. 

Primer representem les dades, tenint en compte el tipus de gamma. No tenim en 

- .. te si són calderes de gas natural o bé de buta, perqué veurem que les vendes de gas 

:a son negligibles: 

Grafic per a les tres gammes de calderes. 

15-'------,--------------------, 
[nlCi de la venda de 

<Ji 
<IJ Gamrra 
'E 10 mitjana 
~ 
<IJ 
'O Garrma 
Q alta 
Q) 

.§ 5 
Z 

o 

Any 1995 1996 1997 1998 

Graf 4.1.- Grafie de les vendes de les tres gammes de ealderes. 

~ I . fíe ens mostra un comportament molt interessant: en el primer any, totes les 

- =- ries eren, evidentment, de gamma alta, pero en sortir al mercat les gammes baixa i 
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mitjana, ens trovem amb una disminució molt forta del número d'unitats venudes de la 

gamma alta, fins al punt de trobar-se sempre per sota de les altres dues, amb mesos on 

no hi tenim cap venda. Per una altra banda, es pot apreciar que les vendes de calderes de 

gamma baixa estan normalment per sobre de les altres, excepte algun mes particular. 

Les possibles explicacions d'aquest comportament es discutiran al final de l'anaJisi, en 

l'apartat de conclusions. 

BIs passos que es seguiranper tractar aquestes dades sera veure el comportament de 

les vendes totals, diferenciant primer entre calderes de gas natural o bé de gas buta, 

sense tenir en compte el tipus de gamma, i veure si el comportament global és seguit per 

cada una de les gammes o si bé hi ha alguna que tingui un comportament diferent. 

Com a primer pas, veiem el comportament de les vendes de calderes de buta i de gas 

natural. 

Gratic de les vendes totals de calderes de gas natural. 
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Grafic de les vendes totals de calderes de gas buta. 
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Graf 4.2.- Grafic de les vendes totals de calderes de gas natural i de gas buta. 
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Podem veure que ~h1úmero de unitats venudes de calderes que funcionen amb buta 

és practicament sempre O o 1. En aquestes condicions, l'analisi el farem prenent el 

número total d'unitats venudes, sense distingir si són calderes de buta o de gas natural. 

Fem el grafic de les vendes totals: 

GrMlc de les vendes totals. 

20 

'" ~ 15~ 

i 
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5 
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Graf 4.3.- Grafie de les vendes totals de ealderes sense distingir métode de 

alimentaeió. 

En aquest grafic es poden apreciar tres coses a simple cop d'ull. 

1. 	 Ens trovem amb estacionalítat: als mesos de Novembre i Desembre ens trovem 

amb els valors de venda més grans, mentre que als mesos de estiu tenim els 

valors menors. Més detalladament, tenim que a Gener i a Febrer les vendes 

baixen respecte el Desembre anterior. Al Mar~ i a l'Abril (coincidint amb la 

Setmana Santa) tenim una petita pujada. A partir d'aquí, fins al'Agost, tenim una 
, 

baixada en les vendes molt forta. A partir de Setembre fins al Desembre tenim 

una rcuperació en les vendes molt forta, tornant a repetir el cicle. 
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2. 	 Un altre punt important que tenim és que, amb aquestes dades no s'aprecia una 

tendéncia a l'augment de les vendes, sinó que es mantenen estables a l'entorn del 

valor 11. 

3. 	 Com s'ha comentat irnmediatament abans, les vendes es troven al voltant del 

valor 11. Si separem el primer any deIs altres, podem veure que al 1995 les 

vendes eren més baixes que en la resta d'anys: al 95 tenim que les vendes es 

troven al voltant del valor 8.8, mente que a la resta d'anys es troven al voltant del 

valor 12. Aquesta és la primera conseqüéncia del fet comentat al principi: a l'any 

95 encara no existien les gammes baixa i mitjana. 
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4.1.1.- Analisi de les dades sense treure el primer any. 

/' 

La raó més important per analitzar les dades sense treure el primer any és que aixi 

disposem de més dades per poder ajustar un model de manera més fiable. El problema 

que ens trovem és que tenim unes dades descompensades, perqué en realitat hi ha més 

dades corresponents a les vendes de gamma alta que no de les altres dues. Aixó pot 

introduir pertorbacions en el comportament de les dades i, per tant, del model, del seu 

ajust subseqüent i de les conclusions que en treguem. 

Com s'ha vist en el punt 3 de la plana anterior, la mi~ana de les dades del primer any 

és 3.2 unitats venudes menys. Una possible solució per compensar les dades del primer 

any amb les deIs altres anys és sumar 3.2 a tots als mesos del primer any. No adoptarem 

aquesta solució, per que el model es complicara i no sera facil de fer servir per un usuari 

no acostumat a les séries temporals, com és el caso 

El que es fara sera analitzar la série sense intervenir-la i comparar els resultats amb 

els obtinguts amb el model resultant de ajustar sense el primer any. 

Abans de comen9ar l'analisi s'ha d'aclarir un punt. 

Abans de fer un analisi de séries temporals, és convenient guardar-se l'últim any i 

no fer-Io servir per ajustar (veure ajust de airpass al punt 3). La raó és que després es 

faran previsions d' aquest any que slha tret amb el model trovat, i si les previsions són 

bones, acceptem el model com a valido 

En aquest cas no ho farem, perqué tenim 48 dades. Si treiem l'última any, ens 

quedarem amb 36, i un cop diferenciem la série d'ordre 12, tindrem només 24 dades, 

que són molt poques dades per ajustar un model. El que s'haura de fer és anar 
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comprovant la bondat de les previsions conforme anem tenint les dades de vendes mes a 

mes i comparant-Ies amb les dades obtingudes. 

Per comenyar l'anidisi, primer hem de dir que la mitjana de la série té 48 dades, la 

seva mitjana val 11.3 i la seva variimcia val 4.06. 

En segon lloc, cal fer constar que la varianya de les dades, veient el gnific, sembla 

constant. Tot i aixo, transformarem les dades amb ellogaritme per tractar increments de 

vendes. Com veurem a continuació, cal diferenciar la série. Per tant, si transformem la 

série, diferenciarem els logaritmes, i les diferéncies deIs logaritmes tenen aquesta 

propietat: log(X,) -log(X'_12) = 101~l. 
'X'_12) 

Podem veure que el que modelarem senil 'increment de vendes d'un mes respecte el 

mateix mes de l'any anterior en tant per u. 

Com que tenim un cicle mensual clar, el que farem sera diferenciar de ordre 12, i 

\ cure el seu ACF IP ACF per veure quin model es pot aj ustar. 

Autocorrelació de les diferéncies. 

.... =- <30 Leo . lOO Leo . lOO ,., "'" "'" 
6 0.00 0.38 9." 0.01 0.03 15.11-- ••: -:_"3 ::6 Q -0.22 -1.11 1238 , ~ :~ :¡" jO .{J.l17 -0..:!6 ,,'". o'" .. 11 0.04 0.17 1273 

= -- . , 
" -0.18 -079 ><.,. 

! o:::: -:..:- i,.. 1J -0.12 ~.$ 15.10 

:S' .. 0.00 0.03 15.10
'--" 

AutocorrelaciO parcial de les diferéncies 
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Graf 4.4.- Grafic de l'ACF i el PACF de la série transformada pellogaritme i 

diferenciada d'ordre 12. 
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El que ara podem destacar és que no sembla que hi hagi d'haver part estacional en el 

model un cop hem diferenciat. 

El que es veu en el graBc és que 1 'únic retard significatiu, tant en el ACF com en el 

PACF, és el retard 4, tot i que estigui sobre els límits. El que passa és que, si ens hem de 

guier només pel ACFIPACF, s'hauria d'ajustar un model AR(4), MA(4) o fins i tot 

ARMA(4,4). 

En realitat, peró, en les vendes d'aquestes calderes no hi ha cap raó en el 

funcionament de l'empresa o en els M.bits de compra deIs clients que faci pensar que la 

venda d'un mes ha de dependre de la que es van fer fa quatre. Si mirem el grafic de les 

dades, podrem veure que hi ha com un petit cicle dintre de cada any que es repeteix 

cada quatre mesos: a finals d'un any assolim les vendes moomes, baixant fins als mesos 

on tenim Setmana Santa. Després de Setmana Santa les vendes baixen, fins assolir el 

mínim al Juliol-Agost. A partir d'aquí les vendes augmenten fins al Novembre-

Desembre, tomant-se a repetir el cicle. El que és possible és que les diferéncies d'ordre 

12 no ens hagin eliminat del tot aquest comportament. 

No tindrem en compte aquest fet, perqué com veurem a 4.1.2 aquest retard el tenim 

degut al primer any que introdueix pertorbacions. 

Per totes aquestes raons, tot i no ser significatius, ajustarem un model guiant-nos pel 

retard 1, tant de l'ACF com del PACF. Pertant, ajustarem un model AR(l) i un MA(l), 

que són models més senzills. 
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EIs resultats numérics deIs dos models ajustats eIs tenim a la següent taula: 

Model AR(l) Model MA(l) 

Valor Desv. t-ratio p-valor Valor Desv. t-ratio p-valor 

Constant 0.098 0.0368 2.66 0.0059 0.1277 0.0467 2.73 0.005 

Parametrel 0.23 0.1706 1.35 0.093 -0.2775 0.1672 -1.66 0.0531 

Varian~a 

residual 

0.0486 0.04798 

Varian~a de 4.06 

la série 

R2 99.1% 99.1% 

Taula 4.1.- Resultats numérics de l'ajust d'un model AR(l) i un MA(l) a les 

dades transformades amb ellogaritme i diferenciades d'ordre 12, sen se treure el 

primer any. 

Un cop hem ajustat els dos models, veiem un fenómen interessant en el grafic deIs 

vaIors del Iogaritme amb els valors que preveiem: 

Grafic per a les dades transformades 
i els seus valor previstos. 
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Graf 4.5.- Grafic de les dades transformades pellogaritme i els valors previstos 

del model AR(l) i MA(l). 

- 141 





_ - ~ ~i de la problematica d'una empresa i deseovolupameot d'uo programa de 
•. re poraLs per intToduir-la a l'aoalisi de dades. 

4.1.1.1.- :\Iodel defrnitiu. 

Abans de tenir el model definitiu, hem de veure com es comporten les dades un cop 

-uansforrnades i diferenciades. 

Yeiem el dotplot i el test de normalitat: 

.......
........ . 
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Graf 4.6.- DotPlot i test de normalitat de les diferéncies. 

tj ana de les diferéncies és de 0.13 i la seva desviació tipus és de 0.2231. En els 

fí es no s'aprecia un comportament normal cIar, sobretot en el dotplot, on tenim 

a important, provocada per les diferéncies massa grans que comentarem una mica 

\ all . 
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Tot i aixó, assumirem que hi ha distribució Normal per facilitar els calculs deis 

intérvals de confianya de les previsions. Per tant, considerarem que les diferéncies 

d'ordre 12 deis logaritmes tenen distribució Normal(0.13,0.2231 2 
) •• 

És interessant comentar que tenim dues diferéncies a la cua que valen 0.7. Aquestes 

diferéncies corresponen a les diferéncies entre el Juliol de1996 i Juliol de 1995 i Agost 

de 1996 i Agost de 1995. Aquest valor tan gran de aquestes dues diferéncies en 

comparació amb les altres és degut a que, fins a rany 95 la venda normal que es tenia en 

els mesos de Juliol i Agost era de 4 unitats. En aparéixer les garnmes baixa i mitjana de 

calderes es va cambiar el comportament de la série en quant a quantitas venudes. A 

partir de l'any 96 el comportament en els mesos més calorosos de rany ha estat diferent, 

amb quantitas més elevades. Aquesta és la causa de que tinguem aquestes dues 

diferéncies tan grans. Aquesta és una altra prova que el primer any ens introdueix 

comportaments irregulars. 

Ja de cara a trovar el model definitiu, tenint en compte que Z- Normal(0.13,0.2231 2 
) 

i si fem transformacions, tenim que: 

log(Xt ) -log(Xt- 12 ) =Z ~ 

IOglxX t ) = Z ~ 
t-12 
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Aquest model indica que els íncrements de les vendes d'un any respecte l'any 

anterior es comporten com la variable aleatóriae eZ , on Z- Norma/(0.13,0.2231 2 ). 

Aquest increment de vendes esta donat en tant per u. Si el que es vol és el tant per cent, 

només cal multiplicar el resultat per 100. 

A l'hora de fer les previsions, tenim la millor previsió és el valor esperat, condicionat 

a que tenim les dades anteriors: 

E(log(XI) 11-0,11.1 •...1) E(log(XI_J2) + Z IlaO,I1-1•...I)=> 

per les propietats de l'esperanya, tenim que l'esperanya és :=> 

1\ 

log(X¡) = log(X¡_J2) + f.J =log(X¡_12) + X=> log(X t ) = log(Xt_12) +0.13 

Si volem fer les previsions en fonnat original, el que hem de fer és fer les previsions 

com s'explica adalt i elevar el número e al resultat que ens doni. 

L'intérval de confianya la previsió dellogaritme, tenint en compte que Z és nonnal i 

que tenim un nivell del 95% de confianya, és 

n-l és el número de dades menys 12 (perqué hem fet una diferenciació dlordre 12) i 

menys 1 (perqué slha fet servir la ~ estimada per calcular 0'; . 
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Si volem la previsió de les dades en fonnat original, només hem de elevar el número 

e a1s exbems de l' intérval. 

Com a exemple nwnéric de aquests resultats, tenim que l'increment mitja de vendes 

és d'un 14% (eo.13 
). 

Si agafem el mes de vendes més baixes de 1998, que és agost amb 6 vendes, tenim 

que el número de calderes puntual s previstes pel 1999 és de 6.8 calderes i el seu intérval 

de confiam;a al 95% és de una venda entre 6.3 i 7.36 calderes. 

En canvi, si agafem el mes de Novembre de 1998, que és el mes on s'han venut més 

calderes, el valor puntual estimat pel mes de Novembre de 1999 és de 22.8 i la venda 

estara, al 95% de confian9a, entre 21.13 i 24.5. 

Podem veure que l'increment en % és el mateix, peró en valor absolut l'increment és 

molt diferent depenent de si estem fent previsions a partir d'un valor baix (intérval de 

confian93 estret i previsió puntual gairebé constant) o a partir d'un valor alt (intérval de 

confianya més ample i previsió puntual amb un canvi important). 

Aquest fet el podem veure en el següent grafic: l'increment al llarg del temps en els 

mesos de menys vendes és molt menor que I'increment en el temps deis mesos amb més 

vendes. 

Com hem dit al comen9ament de l' analisi, haurem de fer les previsions de l'any 

1999, per que no disposem de suficients dades com per validar el mode1. Veiem el 

grafic de les previsions de les dades de l'any 1999 amb el seu intérval de confian93 

corresponent. 
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"eiem el grafic: 

Gratic de les previsions de I'any 1999. 
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Graf 4.7.- Grafie de les dades originals i de les previsions de I'últim any. 

Podem veure que les previsions fetes amb el model trovat (en blau) són iguals al 

ateix mes de l' any anterior més o menys apujades segons si preveim un mes de moltes 

e .eS o poques vendes. Per saber si el comportament de les previsions és bo, caldra 

=~ - ::ar-lo amb les dades que es vagin obtenint de l'any 1999. 

- .L2.- .-\.m'llisi de les dades treient el primer any. 

_ 	 . em vist a l'apartat anterior, hem ajustat un model a les dades tenint en compte 

_. _. . ~_ ._;; ---- ;.:- y. Com hem comentat al principi, ara ajustarem el model sense tenir en 

:-=;: ~ el primer any. En aquest cas també fem la mateixa suposició que en el punt 

:="::::==-.or. Les dades no sembla que tinguin una variabilitat canviant. El que passa és que 

es r:-eté rible parlar en aquesta série de increments de vendes d'un mes respecte al 
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~ e.X mes de 1 ' any anterior, i aixó ho aconseguirem transfonnant la série pellogaritme 

. i ferenciant, tal com s'ha vist a 4. L L Un cop transfonnem i diferenciem les dades, 

' :~ ¡ em el A CFIPACF. 

ACF de les dife réncies de la série transformada 

10 15 

lOO Cm I lB) u,¡ Cm I lB) u,¡ Cm I LOO 

1 -O.ro 4117 oro 8 0.10 0.<2 0 23 15 -O.C8 -O.~ "37 
2 ..(}lJ?-O.~ 0.19 9 -0, 011·1.$ 152 

3 -0.33 ·Hl) 3.39 10 -0,10 ..().l) 


" 0.03 0.1 5 143 11 o.a> a.a> "'"
101(, 


5 -0.00 -0.41 1 71 12 0.16 O!B 17<1 

S 0.23 1.03 13 0.00 QJ3 17.82 

7 -0.00 -0.33 "" 14 0.04 0.13 17.9:1
"" 

PACF de les diferéncies de la série transformada 

Lag PAC ! Lag PAC I La g PAC 

1 -0 ,03 ·01 7 9007 0 3-4 15 002 009 
2 -O 07 -0.37 9 -0.45 ·2.19 
3 -0.34 ., 65 10 -013 · 1.11 
4 -001 -0.03 11 -001 -0.07 
5 ·0.16 -0.81 12-016 ·118 
6 0.13 0.63 \3 0.05 013 
7 -O 09 -O" 14 -0.17 -0.86 

Graf 4.8.- Grafic de l'ACFIPACF de la série sense el primer any, transformada 

¡diferenciada. 

El que resulta molt destacable en aquest ACFIPACF és que, un cop les dades s'han 

:;an ormat i diferenciat, sembla que són aleatóries. En tot cas, podem veure que el 

~..::~ més gran d' entre els primers (encara que estigui entre els límits, és a prop d' ells) 

~ ;:. ~úmero tres del ACF i del PACF. 

ue el ACFIPACF ens indiqui que s'hauria d ' ajustar un model AR(3) o MA(3), 

=_::"" -~ent és el mateix que a 4.1.1: no hi ha cap raó del funcionament de TUBOSA 

.:. _:; =:- - r-1 gui indicar que la venda d'un mes depén de la que es va fer fa tres mesos. Per 

~_ -= _ ~. 5 han aj ustat aquests models i no ens aporten res interessant: només un 

: ' .o..=: "'::"'e e ordre tres que només ens complica el modeI. 
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~ i ~O l parem el comportament d'aquest ACF amb el que ternem en el gnlfic 4, veiem 

~ en el cas del grafic 4 el retard que teníem sobre els límits era el 4, mentre que ara el 

ewd rnés destacable és el 3. En el punt 4.1 .1 donavem com a possible raó de tenir el 

:-"'tard 4 que les vendes teníen dintre d'un any un petit cicle que comprenia quatre 

1 esos. Ara, treient el primer any veíem que aquesta fet no el trovem. El que podem dir 

es que el primer any, tractant-lo sense intervenir, ens provoca irregularitats en el 

_ilmportament de les dades. 

En aquest cas, sembla que ja hem assolit el model un cop hem fet la série 

~[.acionaria. 

Mirem el comportament de les diferéncies, per tal de acavar de modelitzar. 

---+---------+---------+---------+---------+---------+-diferéncies 

-0.40 -0 . 20 0.00 0.20 0.40 0 . 60 
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Graf 4.9.- Dotplot i plot de normalitat de les diferéncies de les dades 

estacionaries sense el primer any. 
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séries temporals per introduir-la a l'analisi de dades. 

La mitjana aritmética de les diferéncies és de 0.0555 i la seva desviació estándar és 

de 0.1613. Si veiem el gnific 9, es pot apreciar que les diferéncies del logaritme de les 

dades no tenen un comportament Normal clar, pero per fer més Iacils els caJculs, i com 

que no es busca precisió, suposarem que les diferéncies segueixen una llei Normal. 

És interessant comentar que a les diferéncies ja no tenim les dues diferéncies tan 

grans de 0.7 corresponents als mesos de J uliol i Agost de 1996 que teníem quan 

tractavem les dades amb el primer any. 

En canvi, ara podem apreciar que tenim una diferéncia anormalment alta. Es tracta de 

la diferéncia resultat de restar el mes de Maig de 1998 amb el mes de Maig de 1997, i té 

unvalor de 0.5. Aquesta diferéncia ha resultat tan gran perqué en els anys 1996 i 1997, 

el mes de Maig sempre ha tingut més vendes que no el mes d'Abril, mentre que en l'any 

1998, el mes de Maig ha tingut més vendes que no el d'Abril. 

És interessant estudiar qué va succeir al mes de Maig que pogués fer aquest augment 

en vendes, per tenir-l0 ben definit de cara a incorporar-lo a la política de vendes, s~ és 

possible. Hi ha dues possibilitats: o bé que el maig del 1998 sigui un mes anómal o bé 

que s'hagi comenyat un comportament en qué el mes de Maig tingui un repunt de 

vendes. És en el segon cas on s'ha de estudiar bé el fenómeno 
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Anilisi de .la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a I'analisi de dades. 

Ajustant el model i temnt en compte que la distribució de les diferéncies del 

logaritme. Z. és Normal(0.055,0.1613 2 
) el model sera: 

IOg( XI J= Z ~ 
X t - 12 

x, z --=e 
X'_12 

La previsió es fa com al'apartat 4.1.1, tenint en compte que l' esperanya de Z val 

0.055. 

E~og(Xt ) It=n.n.1 ....1) = E(log(X1-12) + Z It=o,n-I...,J=> 

per les propietats de resperanya, tenim que resperanya és :=> 

E(log(Xt) II=n,n-l....I)= E(lOg(Xt_12) It=o.o-I .... I) + E(z It=o,o-I,... I) => 
1\ 1\ 

log(X,) = log(X,_12) + J.l =log(X'_12) + X=> log(X, ) =log(XH2) + 0.055 

Igual que a 4.1.1, si volem fer les previsions en fonnat original,el que hem de fer és 

fer les previsions com s'explica adalt i elevar el número e al resultat que ens domo 
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Analisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a l'analisi de dades. 

L'intérval de confiam;:a la previsió dellogaritme, tenint en compte que Z és nonnal i 

que tenim un nivell del 95% de confiam;:a, és 

i n-l és el número de dades treient el primer any menys 12 i menys l. 

Igualment, si volem tenir l'intérval de les previsions en fonnat original, hem d'elevar 

el número e als extrems d'aquest intérval. 

Tot seguit veiem el comportament de les previsions de l'any 1999. Com en el punt 

4.1.1, no es comprovani la bondat del model treient el darrer any i ajustant el model, per 

després fer previsions d'aquest any. Aixo no es fa per manca de dades: teDÍm 36 dades. 

Si treiem un any, ens queoem amb 24, i en diferenciar d'ordre 12 tindrem només 12 

dades, que és número insuficient per ajustar un modeL 

En aquest cas, l'increment mitjA és de un 5.6%, valor sensiblement inferior al del 

14% que teníem en el cas de ajustar sense treure el primer any. En aquest cas, si fem la 

previsió pel mes de Agost de 1999, savent que es van vendre a l'Agost de 1998 sis 

calderes, és de 6.34. L'intérval de confian¡;:a al 95% és de unes vendes entre 6 í 6.77. En 

el cas de preveure el mes de Novembre de 1999, quan al mes de Novembre del 1998 es 

van vendre 20 unitats, l'estimació puntual és de 21.13 calderes. L'intérval esta entre unes 

vendes de 20 i 22.6. 
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s.éries temporals per introduir-Ia a I'analisi de dades. 

Resulta molt destacable el fet de que, en treure el primer any, els increments de 

-, endes esperats d'un any respecte l'anterior resulten molt més petits que no en el cas de 

.:. ·star el model amb el primer any. Aixó vol dir que, a efectes pnlctics, l'ajust del model 

~ el primer any ens introdueix un efecte de falsejament de les previsions, esperant 


al ors més alts que no els que, a la vista de l'ajust sense el primer any s'han de 


r. 

Dit aixó, veiem el gnl.fic de les previsions de 1999: 

Previsions de I'any 1999 
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Graf 4.10.- Grafie de les previsions de I'últim any treient el primer. 

- : J= ;>ürtament de les previsions podem veure que és com el que teníem en el punt 

~~ ~ ~sl.acable que les previsions són exactament igual s al mateix mes de l'any 

= ::::: - ~ pe.o augmentades en el cas de preveure mesos amb vendes altes, i restant 

::. • .=,:- ", ' les en el cas de preveure mesos amb valor s de venda baixos. 

e : comentar que, en ser les previsions iguals al mateix mes de l'any anterior, i tenir 

~ : ¡--oblerna del mes de Maig de 1998, on no savem si tenim una dada anómala o un 
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'fui de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
'Ti temporals per introduir-la a l'analisi de dades. 

Previsions de les vendes de gamma baixa 
amb els dos models. 
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Graf 4.12.- Grafie de les previsions deis models de les vendes totals i de les 

vendes de ealderes de gamma baixa. 

En el gnlfic podem veure que les previsions amb els dos models són gairebé 

idéntiques i que els intérvals de confianya són molt semblants, tot i que, en el cas de les 

'endes de gamma baixa és una mica més ample. 

L el cas de les vendes totals teníem que l'increment de vendes era del 5.6%. Amb el 

=. 'ei de vendes de gamma baixa trovem que és del 10%. Aquesta diferéncia entre 

-= :-~c, lents és gairebé del doble, pero si mirem la taula 3, veurem que, a l'hora de 

-;' ~ ~UIe el número de calderes que es vendran, tant en els mesos més freds com en els 

.:..= ;:r ~- aJor, hi ha poca diferéncia. Per tant, recomanem utilitzar el mateix model que 

per les vendes totals per preveure les vendes de calderes de gamma baixa per tal 

<:'z ~ _ lificar les coses, 
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Previsions de les vendes de calderes de 

gamma mitjana. 
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Graf 14.- Grafie de les previsions de vendes de calderes de gamma mitjana, 

feot servir el model per vendes totals i el model espeeífie per aquestes 

ealderes. 

En el gnific podem veure que les previsions es comporten raonablement bé, tot i que 

no tenen tanta qualitat com en el cas de les vendes totals o de les vendes de calderes de 

gamma baixa, perqué amb un comportament tant irregular de la série és molt arriscat 

preveure les daes a partir de només el mes de rany anterior, pero no podem fer més. 

En aquest cas, el model específic per les vendes de calderes de gamma mi~ana dóna 

unes previsions puntual s molt semblants a les fetes amb el model de les vendes global s, 

pero ens deixa uns intérvals més amples, que ens poden curar en salut a l'hora de fer 

previsions amb unes dades inestables. Per tant, en aquest cas seria millor utilitzar el 

model específic, tot i que si es vol utilitzar el model de vendes totals s'ha de tenir en 

compte que els intérvals de previsió són més estrets. Amb el model de vendes de 

gamma mitjana tenim que l'increment mitja en les vendes és del 4.1 %. 

- 167 









ADiIisi de la problematica d'una empresa i desenvolupament d'un programa de 
séries temporals per introduir-Ia a l'analisi de dades. 

per intentar que aquestes davallades no es tomín a repetir quan s'introdueix un producte 

nou o, si més no, per amortir els seus efectes. 

Per acavar, veurem una taula resum amb els models ajustats per facilitar la seva 

comparació. 

Ajust per 

vendes 

globals 

Ajust per 

vendes de 

gamma baixa 

Ajust per 

vendes de 

gamma mitjana 

Ajust per 

vendes de 

gamma alta 

Increment mitja 5.6% 10% 4.2% No és aplicable 

Increment 

Estimació 

puntual 

6.34 6.6 6.25 No és aplicable 

en el cas de 6 

vendes 

Intérval de 

confian~ 

[6,6.77] [6, 7.36] [5.07 , 7.71] No és aplicable 

Increment en el 

Estimació 

puntual 

21.13 22 20.8 No és aplicable 

cas de 20 vendes Intérval de 

confian~a 

[20,22.6] 
, 

[19.7,24.5] [16.9,25.7] No és aplicable 

Taula 4.3.- Taula de comparació entre els increments de vendes esperats en els 

models per les vendes totals, vendes de la gamma baixa, mitjana i alta. 
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séries temporals per introduir-Ia a l'analisi de dades. 

5.0.- RECAPITULACIÓ 1 RECOMANACIONS. 

Un cop s'han vist els quatre punts anteriors, en els que hem vist la problematíca de 

TUBOSA i el desenvolupament de la metodologia i de les eines a utilitzar per fer un 
• 

amUisi de séries temporals, en aquest capítol es recapitularan els punts anteriors, de tal 

manera que, per acavar, pode m fer les recomanacions de cara a actuar actualment i en el 

futur més prop~r. 

El fillógic que es seguira sera el seguiment deIs quatre capítols anteriors. Ens 

detindrem en els capítols 1 i 4 (són els que interessa més comentar) ja que contenen 

l'analisi de la problematica i l'aplicació a un cas concret de la metodología que es pretén 

implantar a TUBOSA. Per contra, es passara molt per sobre deIs capítols 2 i 3, degut a 

que contenen aspectes més centrats en l'eina de tractament de les dades i no tant en 

resultats practics, que són el que més interessa a TUBOSA. 

Un cop s'hagin fet les recapitulacions,ja s'estara en condicions de fer recomanacions 

de cara a la implantació de la metodología desenvolupada en el present projecte, 

diverses aplicacions practiques i, per últim, l'ampliació a altres eines més potents o a 

altres técniques estadístiques. 
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