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У ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ 

 
 
У статті розглядаються особливості використання штучних нейронних 

мереж у задачах прогнозування. Розглядається алгоритм вирішення задачі 
прогнозування. Проведено порівняння точності прогнозування за допомогою 
нейронних мереж, з методом ковзнього середнього (Winters) та  регресійним 
алгоритмом ARIMA.  
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середнього, алгоритм ARIMA, точність прогнозу. 

 
В статье рассматриваются особенности использования искусственных 

нейронных сетей в задачах прогнозирования. Рассматривается алгоритм 
решения задачи прогнозирования. Проведено сравнение точности прогно-
зирования с помощью нейронных сетей, с методом скользящего среднего 
(Winters) и  регрессионным алгоритмом ARIMA. 

Ключевые слова: нейронные сети, прогнозирования, метод скользящего 
среднего, алгоритм ARIMA, точность прогноза. 

 
In the article the features of the use of artificial neuron networks are examined in the 

tasks of prognostication. The algorithm of decision of task of prognostication is examined. 
Comparison of exactness of prognostication is conducted by neuron networks, with the 
method of Winters and  regressive algorithm of ARIMA. 

Key words: neuron networks, prognostications, method of Winters,  algorithm of 
ARIMA, exactness of prognosis. 

 
 

Сучасні дослідження в галузі економіки характеризуються по-перше, впровадженням 
сучасних математичних методів, по-друге, появою новітніх комп’ютерних технологій, що 
зробили можливим дослідження складних явищ і процесів. На цьому етапі розвитку, задача 
прогнозування стає більше актуальною. 

Прогнозування – одна із самих необхідних, але при цьому одне із самих складних задач 
інтелектуального аналізу даних. Проблеми прогнозування пов’язані з недостатньою якістю й 
кількістю вхідних даних, змінами середовища, у якому протікає процес, впливом суб’єктивних 
факторів. Прогноз завжди здійснюється з деякою похибкою, що залежить від моделі прогнозу, 
яка використовується, й повноти вхідних даних. При прогнозуванні споживчого ринку, зокрема 
українського, необхідно враховувати його нестабільність, а також особливості поведінки 
українських споживачів (наприклад, закупівлі в період високих інфляційних очікувань). У 
сучасних мінливих умовах для торговельних фірм особливо важливо мати прогноз попиту 
клієнтів і доходу компанії, щоб здійснювати оптимальне керування закупівлями. Відповідно, 
той, хто має найкращі методи аналізу зашумлених, хаотичних часових рядів – значно менше 
підданий впливу подібних криз в економіці, і, відповідно, може сподіватися на більший 
прибуток. Прогнозування ринкових часових рядів – необхідний елемент будь-якої 
інвестиційної діяльності. Саме поняття інвестиції – ґрунтується на ідеї прогнозування 
майбутнього.  

Завдача прогнозування часових рядів була та залишається актуальною, особливо останнім 
часом, коли стали доступні потужні засоби збору й обробки інформації. Задачі прогнозування 
на основі моделей часових рядів присвячено багато досліджень. Зараз існує досвід з успішної 
побудови прогнозу з використанням імовірнісних методів і суб’єктивних знань експертів. 
Зокрема дослідженням у даній області присвячені роботи Бокса Дж., Дженкинса Г., 
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Боровікова В.П., Івченко Г.І., Лукашина Ю.П., Оссовського С., Комарцової Л.Г., Макси-
мова А.В. та інші [1, 2, 3, 4, 5]. 

Однак недоліками вищезазначених методів є: 
• відсутність у моделі уявлень щодо структури й системи зв’язків реального об’єкта, що 

вносить суб’єктивізм у вибір як самої моделі, так й її структури; 
• труднощі побудови моделей за умови, що дані зберігаються в різних часових рядах та 

мають тимчасові зрушення відносно один одного; 
• недостатня точність прогнозу; 
• значна чутливість отриманих результатів до недостатньої інформації та (або) її 

зашумленість; 
• залежність результату прогнозу від кваліфікації аналітика в конкретній предметній області. 

Зазначені недоліки приводять до необхідності постановки й рішення задачі, що полягає в 
розробці нових математичних моделей на основі методів штучного інтелекту, алгоритмів і 
спеціалізованого програмного забезпечення, що підвищують надійність і точність прогнозів, 
здатних працювати в умовах недостатньої інформації та її зашумленості, що дозволяє одержати 
результат за короткий час (що особливо важливо для задач оперативного керування). 
Програмні реалізації розглянутих алгоритмів повинні мати дружній інтерфейс для користувача, 
дозволяти фахівцеві конкретної предметної області моделювати процес самостійно, без участі 
фахівця-математика. 

Одним з методів рішення задачі є застосування для прогнозування часових рядів 
математичних моделей, заснованих на використанні апарата штучних нейронних мереж 
(ШНМ), що включає в себе розвинену методологію структурного моделювання й методів 
навчання, які базуються на добре розвинутій теорії нелінійного програмування. Дослідженням 
у області штучних нейронних мереж присвячені роботи таких вчених, як Бодянський Є.В., 
Руденко О.Г., Козадаев А.С., Галушкін А.І., Барт Коско та інші [7, 8, 9, 11, 12]. 

Метою прогнозування є зменшення ризику при прийнятті рішень. Прогноз звичайно 
виходить помилковим, але помилка залежить від прогнозуючої системи, яка використовується. 
Надаючи прогнозу більше ресурсів, ми можемо збільшити точність прогнозу й зменшити 
збитки, пов’язані з невизначеністю при прийнятті рішень.  

Оскільки прогнозування ніколи не зможе повністю знищити ризик при прийнятті рішень, 
необхідно явно визначати неточність прогнозу. Звичайно, прийняте рішення визначається 
результатами прогнозу (при цьому передбачається, що прогноз точний) з урахуванням 
можливої помилки прогнозування. 

Найбільш перспективним кількісним методом прогнозування є використання нейронних 
мереж. Можна назвати багато переваг нейронних мереж над іншими методами, нижче наведені 
декілька з них.  

Нейронні мережі мають більш гнучку структуру. Для зміни структури у рамках визначеної 
архітектури нейронної мережі достатньо регулювати кількість шарів та нейронів, додаткові 
переваги надає можливість зміни активаційної функції. Лише ці незначні перетворення 
надають можливість повністю змінити структуру мережі, що дозволить максимально 
пристосувати обрану архітектуру, яка розв’язується і в свою чергу дозволить мінімізувати 
похибку навчання мережі (підвищити точність прогнозування). 

Використовуючи ж навіть найпростішу нейромережеву архітектуру (персептрон з одним 
прихованим шаром) і базу даних (із інформацією про минулі події) легко одержати працюючу 
систему прогнозування. Причому буде система враховувати, чи не буде враховувати зовнішні 
параметри буде визначатися включенням, або виключенням відповідного входу до нейронної 
мережі.  

Ще одна серйозна перевага нейронних мереж полягає в тому, що експерт не залежить від 
вибору математичної моделі поведінки часового ряду. Побудова нейромережевої моделі 
відбувається адаптивно під час навчання, без участі експерта. При цьому нейронній мережі 
надаються приклади з бази даних і вона сама налагоджується під ці дані.  

Недоліком нейронних мереж є їхня недетермінованість. Мається на увазі те, що після 
навчання мережа є «чорним ящиком», який якимсь чином працює, але логіка прийняття рішень 
нейромережею прихована від експерта.  
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Існують алгоритми «витягу знань із нейронної мережі», які формалізують навчену нейронну 
мережу до списку логічних правил, тим самим дають можливість створювати на основі мережі 
експертну систему.  

Прогнозування за допомогою нейронних мереж складається з декількох основних етапів. 
1) Збір початкових даних. 
Початковий етап включає витяг високоякісних даних з доступних джерел, які містять повну 

й достатню інформацію в необхідній області. 
При зборі результатів досліджень потрібно враховувати: 

• доступність даних; 
• відновлення пропущених даних; 
• очищення даних. 

Велику за обсягом інформацію часто важко або неможливо одержати. Історичні дані значно 
змінюються після опублікування, наприклад квартальна інформація закриває тижневі або 
місячні результати. 

При відновленні пропущених спостережень можуть бути використані два підходи. Сутність 
першого полягає в тому, щоб виключити рядок або стовпець матриці даних, де є пропущені 
значення. Альтернативою такому підходу є припущення про те, що пропущені дані в 
середньому мають характер, аналогічний наявним, і можуть бути відновлені як, наприклад, 
середні значення із сусідніх елементів. 

Очищення даних передбачає усунення небажаних шумових ефектів для одержання якісних 
результатів спостережень. Зашумлені дані можуть значно спотворювати процедури оцінки. 
Крім того, при очищенні даних необхідно порівнювати вхідні значення з передбачуваним 
діапазоном змін результатів спостережень, для того щоб відділити вихідні данні за межі 
діапазону викидів. 

2) Аналіз і перетворення даних. 
Цей крок – один з важливих при нейромережевому проектуванні. Аналіз вхідних даних 

залежить від розв’язуваної проблеми. Зібрані для аналізу дані представляють набір 
багатомірних векторів, що відображають досліджуваний процес. Перетворення даних повинне 
допомогти при:  
• класифікації даних; 
• трансформації від лінійних задач до нелінійних; 
• зосередження зусиль тільки на частині вхідного діапазону. 

Найбільш прості перетворення є процентна різниця й логарифмування; більше складними – 
статистичні перетворення. Процентна різниця й логарифмування легко обчислюються в 
табличній формі. У такому випадку перетворене значення досліджуваної величини 
обчислюється за формулою 
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де 1, −tt PP  – відповідно поточне й попереднє значення досліджуваної величини. 
Прикладом статистичних перетворень служить нахил лінії регресії, що вимірює напрямок 

трендів у потоці даних. Більше складні включають перетворення Фур’є й вейвлетне, які в ряді 
випадків несуть більше інформації, чим вихідні дані, однак для їхнього застосування від 
менеджерів потрібно більше глибоке знання математики. 

Нейронні мережі погано працюють із величинами із широкого набору значень, що 
зустрічаються у вхідних даних. Для виключення цього небажаного явища дані необхідно 
промасштабувати у діапазоні [0...1] або [-1...1]. Функції, що використовуються для формування 
виходу мережі (сигмоїдні або гіперболічного тангенса) приводять до труднощів одержання 
вихідних значень, близьких до 0 або 1 (-1 у деяких випадках). Внаслідок цього доцільно 
проводити масштабування в діапазоні [0,2...0,8] або [-0,8...0,8]. Формула, по якій можна 
провести масштабування, має вигляд: 
 ,OfXScX us +×=  (2) 
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де us XX ,  – відповідно відмасштабовані й вихідні вхідні дані; 

minmax ,TT  – максимум і мінімум цільової функції;  

minmax , RR  – максимум і мінімум вхідних даних. 
3) Відбір змінних. 
Ця процедура має на меті знизити розмірність вектору вхідних даних. Часто нейронні 

мережі із меншим числом вхідних змінних більш ефективні у роботі, чим мережа з більшим 
числом входів. 

Існує три підходи до відбору використовуваних входів. Перший підхід пов’язаний з 
використанням статистичних методів або методів нелінійної динаміки для вирішення питаннь 
про частоту відліків. 

У другому способі для навчання мережі може бути застосований відомий метод аналізу 
чутливості для визначення важливості входів. Подібна процедура ранжування входів і 
виключення нижньої частини списку входів досить ефективна. Процес являє собою 
послідовність таких кроків: відбір множини даних для входу, навчання мережі при прийнятому 
рівні помилки, проведення аналізу чутливості й виключення всіх змінних, що перебувають 
нижче порога рівня. 

Альтернативою способу аналізу чутливості є визначення відносного впливу даного входу на 
середнє значення мережі до навчання: мережа з обмеженим числом нейронів у схованому 
шаріне може навчитися сотням різних пропонованих їй образів.  

4) Оцінка розробленої нейронної мережі. 
Якість навченої ШНМ може бути оцінено наступними показниками: 

• ефективність моделі; 
• ефективність роботи мережі; 
• стійкість; 
• стабільність. 
Ефективність моделі визначає якість навченої мережі, ґрунтуючись на характеристиці, що 

досягається при необхідному або ідеальному виході мережі. Для обчислення ефективності 
моделі спочатку визначають оцінку поведінки мережі при необхідному або ідеальному виході й 
порівнюють результат з тим, що отриманий на виході мережі при подачі на її вхід елементів 
навчальної вибірки. 
Ефективність роботи мережі є мірою потенціалу роботи навченої мережі. Цей показник 

дає оцінку дії нейронної мережі на тестовій вибірці й порівнює отриману оцінку з тієї, котра 
досягається при використанні необхідного (ідеального) виходу. 
Стійкість – характеристика навченої мережі в різні часові періоди, якими можуть бути 

вікна, що перекриваються або не перекриваються, та змінююють розміри. Використання 
ковзних вікон дає розподіл значень характеристики ШНМ.  
Стабільність – характеристика навченої НМ, заснованої на вікнах змінних розмірів. 

Основна ідея зводиться до використання методу Монте-Карло для оцінки характеристики 
навченої мережі на багатьох тимчасових інтервалах, кожний з яких має випадкові дати початку 
й закінчення [13, 14, 15]. 

Незважаючи на значне число спеціалізованих апаратних розробок нейромереж, основне 
застосування в цей час одержали програмні реалізації різних нейромережевих парадигм, які 
носять назву нейропакетів (нейроемуляторів).  

На сьогодня існує кілька десятків фірм-виробників нейропакетів, а пропонуємий ними 
асортимент становить кілька сотень найменувань. Універсальність того або іншого нейропакета 
є сугубо суб’єктивним фактором, тому що той самий нейропакет може бути й універсальним і 
спеціалізованим, залежно від того, для рішення якого кола прикладних завдань він 
призначений. Повністю універсальних нейропакетів не існує, оскільки неможливо заздалегідь 
передбачити всі нейронні структури, які можуть знадобитися для рішення тих або інших 
прикладних завдач. 
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Найбільш відомі та розповсюджені [12]: 
1 NeuroSolutіons – фірми NeuroDіmensіon, Іnc.; 
2 Statіstіca з модулем Neural Networks – фірми StatSoft.; 
3 Deductor – фірми BaseGroup.; 
4 NeuroShell2 – фірми Ward Systems Group;  
5 BraіnMaker Pro – фірми Calіfornіa Scіentіfіc Software. 

Крім універсальності нейропакет повинен бути простим у використанні, мати інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс і забезпечувати наочність подання інформації. В таблиці 1 наведені 
результати порівняння єфективності нейропакетів. 

Таблиця 1  
Порівняльна характеристика нейропакетів 

 

 Нейропакети 

Критерії порівняння Neuro-
Solutions 

Statistica Neural 
Networks Deductor Neuro 

Shell 2 
Brain-
Maker 

Простота використання 9 9 10 10 6 
Простота формування 
навчальної вибірки 9 9 8 8 7 

Наглядність представлення 
інформації 10 9 8 6 4 

Реалізовані стандартні 
нейронні парадигми 
й алгоритми навчання  

8 10 9 8 6 

Можливість створення  
власних нейронних структур 10 8 5 5 5 

Можливість використання 
власних критеріїв навчання 8 7 0 0 0 

Можливість використання 
власних алгоритмів навчання 10 7 3 0 4 

Обмін інформацією між 
нейропакетом й ОС 10 8 7 8 5 

Відкритість нейропакета 10 10 8 2 0 
Генератор вихідного коду 10 10 0 10 0 
Наявність макромови 10 0 0 0 0 
Сумарна оцінка 104 87 58 57 37 

 
Для перевірки можливостей нейронних мереж при вирішенні задачі прогнозування, була 

обрана задача прогнозування обсягів продаж для мережі супермаркетів. 
В результаті виконання роботи було проведено декілька експериментів, основна мета яких – 

підбір параметрів нейронної мережі таким чином, щоб одержати прогноз обсягу продажів з 
мінімальною похибкою.  

Оцінка прогнозів проведена для досліджуваних часових рядів динаміки обсягу продаж для 
останніх 60 значень, при дослідженні саме ця частина вибірки вважалася тестовою для всіх 
досліджуваних моделей прогнозування. Точність прогнозу оцінювалася його середньою 
абсолютною похибкою. 

Прогноз був отриманий за допомогою розробленої інформаційної системи прогнозування 
Statistica Neural Networks. Було виконано пошук оптимальної структури нейромережі для 
отримання якісного прогнозу обсягу продажів. 

Дослідження проводилися для мереж типу багатошаровий перцептрон. Аналіз 
досліджуваних типів мережі наведений у таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Аналіз досліджуваних типів мережі 

 

№ Архітектура мережі Кількість тестів Похибка 
1 MLP 4:10:1 10 7,2 % 
2 MLP 4:13:1 18 9,1 % 
3 MLP 4:6:1 16 13,8 % 
4 MLP 4:15:13:1 20 9,5 % 
5 MLP 4:6:8:1 18 14,4 % 
6 MLP 4:3:9:1 15 15,3 % 
7 MLP 4:8:1 12 10 % 

 
У результаті проведених досліджень була обрана найбільш оптимальна структура нейронної 

мережі з наступними параметрами:  
• тип архітектури мережі – багатошаровий персептрон; 
• кількість шарів – 3;  
• кількість нейронів у вхідному шарі – 4; 
• кількість нейронів у прихованому шарі – 8; 
• кількість нейронів у вихідному шарі – 1.  

Найкращий прогноз на основі апарата нейронних мереж з похибкою 7,2 % (структура MLP 
4:8:1) представлений на рисунку 3. 
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Рис. 3. Прогнозування обсягу продажів за на основі ШНМ 
 
Можливе використання мережі типу MLP 4:15:13:1 (помилка мережі 9,5 %). 
Графік похибки прогнозу зображений на рисунку 4. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60

П
ох
иб
ка

,%

Похибка

 
Рис. 4. Похибка прогнозу 
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Рис. 5. Середня точність прогнозування 

 
В результаті досліджень було проведено порівняння середньої точністі прогнозування, яка 

була отримана при побудові прогнозу на основі апарату штучних нейронних мереж, в 
порівнянні з методом ковзнього середнього (Winters) та регресійним алгоритмом ARIMA. 
Середня точність прогнозування зображена на рисунку 5. Це дозволяє зробити висновок, що 
застосування нейронних мереж для вирішення задач прогнозування є ефективним. 
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