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Source: static.javatpoint.com/tutorial/machine-learning
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WAT IS TIJDSREEKS FORECASTING?



WAT IS EEN TIJDSREEKS?

• Een tijdsreeks is een set aan data gespreid over een tijd-as. Denk aan:

• Aantal sales diabetes medicijn per maand.

• Aantal COVID-19 gevallen per dag.

• EEG signaal per milliseconde.

Source: https://rpubs.com/JMFlin/246488 Source: RIVM Source: https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0231169.g002



WAT IS TIJDSREEKS FORECASTING?

• Het voorspellen van toekomstige & onbekende data punten.

Source: https://vitalflux.com/different-types-of-time-series-forecasting-models/



BUSINESS FORECASTING

“Business forecasting is het proces van voorspellen van toekomstige ontwikkelingen in de business gebaseerd op analyses van trends in de 
verleden en huidige data.”

Twee types:

• Kwalitatief

• Relevante managers voeren handmatig verwachte waarden in voor budget forecasts / verwachte product sales / margins

• Kwantitatief

• Forecasts worden automatisch gegenereerd op basis van:

• Generieke ingebouwde forecasting modellen, of

• advanced forecasting modellen



BUSINESS FORECASTING

Forecasting Type Process Reliability/Accuracy

Kwalitatief Handmatig Hoog

Kwantitatief: ingebouwd Automatisch Laag

Kwantitatief: Advanced Modellen Automatisch Hoog*

* Er van uitgaande dat we data hebben



WAT IS (AUTOMATED) MACHINE 

LEARNING?



WAT IS (AUTOMATED) MACHINE LEARNING?

• AutoML is het automatiseren van het tijdrovende en iteratieve proces van machine learning

• Voor verschillende machine learning projecten, presteren andere type modellen het beste

➢ Oplossing: train veel verschillende modellen en kies het beste

• AutoML helpt data scientists en analysten om efficiënt machine learning modellen te bouwen zonder significant kwaliteitsverlies



AutoML is vooral een tool for citizen data scientists

WAT IS (AUTOMATED) MACHINE LEARNING?



WAT IS PYCARET?



WAT IS PYCARET?

• Python is… een ‘general-purpose’ programmeer taal

• PyCaret is…

Wat het echt is…

• een open-source, low-code machine learning library in Python



WAT IS PYCARET?

• Wat kun je met PyCaret?

• Auto ML voor:



FORECASTING MET PYCARET



FORECASTING MET PYCARET

• Forecast wordt gemaakt op basis van data uit het verleden

• Hoe betrouwbaar is onze forecast?

➢ Door performance van model te evalueren voor gebruik

Today
18. 10. 2022

1 Year Ago
18. 10. 2021



• Forecast wordt gemaakt op basis van data uit het verleden

• Hoe betrouwbaar is onze forecast?

➢ Door performance van model te evalueren voor gebruik

• Splits historische data in train en test data

• Gebaseerd op de train data maken we een voorspelling

• Vergelijik de voorspelling met de test data, zodat we weten hoe accuraat onze voorspelling zal zijn

Today
18. 10. 2022

1 Year Ago
18. 10. 2021

TRAIN TEST

FORECASTING WITH PYCARET



ML MODEL DEVELOPMENT PROCES



ML MODEL DEVELOPMENT PROCES
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MODEL DEVELOPMENT PROCES
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DEMO: PYCARET IN ACTIE



CONTEXT (DATASET)

• Een van de meest populaire forecast datasets.

• Maandelijkse totalen van passagiers van een U.S. airline van 1949 tot en met 1960

Source: https://www.kaggle.com/chirag19/air-passengers



STAP 1: IMPORTEER PYTHON LIBRARIES



STAP 2: IMPORTEER DATA



STAP 3: BEGRIJP JE DATA!

• Elk project begint met wat visualisaties!



STAP 4: EXPERIMENT SETUP: MODEL DEFINITIES

• Forecast horizon: 1 jaar ( = 12 maanden)

• 3 testing folds

• Session ID: 42

• Ons "Experiment“ gereed maken. We stellen de volgende zaken in: de forecast horizon (fh); hoe vaak we ons

model willen valideren/evalueren; ...



WE KUNNEN MEERDERE MODELLEN TEGELIJK KIEZEN!

• In deze stap worden alle mogelijke modellen getraind en geëvalueerd, waarna de best presterende worden geselecteerd

Our 3 best models



STAP 5: MODEL TUNING

• 3 test folds

• Evalueer performance voor alle 3

• Toon gemiddelde error

• De 3 geselecteerde worden getuned en ‘geblend’ tot een definitief model.



STAP 6: VOORSPELLEN!

• Met dit model maken we een voorspelling

Date Index Voorspelling



VISUALIZE VOORSPELLINGEN



STAP 7: MAAK VOORSPELLING VOOR AANKOMEND JAAR (TOEKOMST)



WRAP-UP



SAMENVATTING

• AutoML is: het automatiseren van het tijdrovende en iteratieve proces van machine learning

• PyCaret is: een open-source, low-code machine learning library in Python

• Voor automated supervised en unsupervised machine learning

• Waarmee je snel en makkelijk aan de slag kunt met data science



Ties de Bont

+31 6 40534881

ties.de.bont@rockfeather.com 

https://www.linkedin.com/in/ties-de-bont-04232419b/


