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Моделі на основі згорткових нейронних мереж(convolutional neuralnet 

work, CNN) широко застосовуються для задач класифікації та 
використовуються для аналізу зображень[1].В сучасних публікаціях все 
більшого значення набуває застосування CNN-моделей для задач регресії та 
прогнозування[2]. Серед моделей на основі згорткових нейронних мереж для 
задач прогнозування часових рядів варто виділити InceptionTime. 

Метою доповіді є дослідження моделі InceptionTime для 
прогнозування часових рядів. 

Модель InceptionTime – ансамбль моделей, на основі архітектури 
Inception-v4. Ця модель демонструє високу точність, та здатна 
масштабуватися, навчатися одночасно на 1500 часових рядах за 1 годину[3]. 

В доповіді наводяться результати роботи моделі InceptionTime для 
задачі прогнозування кількості підтверджених випадків захворюваності 
COVID-19 в Україні. Вхідними даними є часові ряди захворюваності по 
регіонам. Необхідно отримати прогноз значень рядів на 7 днів та на 14 днів з 
мінімальною похибкою.Перевагою моделі є обробка декількох часових рядів 
одночасно. 

Для реалізації дослідження використана мова програмування Python з 
бібліотекою tsai, орієнтованою на сучасні методи класифікації, регресії та 
прогнозування часових рядів. Вхідні дані отримані за допомогою API та 
нормалізовані. Цільовий параметр прогнозування – кількість підтверджених 
випадків захворюваності. Точність прогнозування оцінюється середньо-
квадратичною похибкою (means quared error, MSE)[4]. 

Результати роботи моделі InceptionTime отримані по всім регіонам на 7 
та 14 днів. Значення MSE не перевищує 0,025, що вказують на високу 
точність роботи моделі. 
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