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У даній статті було зроблено спробу надати науковцям в області комп’ютерних наук звернути на сучасні технології, 

використовуючи методи прогнозування, що можуть зайняти досить багато часу для прорахунку точного і 

правильного прогнозу. Було розглянуто найпопулярніші методи прогнозування в Україні і за кордоном і була надана 

оцінка методам, що використовуються нашими колегами за межами України і методів, що були винайдені в Україні. 

Окрім розгляду самих алгоритмів, було також розібрано технології, за допомогою яких дані алгоритми будуть 

працювати. У результаті порівняння технологій було детально пояснено всі переваги нових методів розв’язання 

задачі перед старими. Таким чином науковці матимуть можливість застосовувати більш сучасні засоби розробки, 

що призведе до пришвидшення процесу прорахунку без необхідності замінювати обладання на більш дороге. 

 
В сучасному світі все більше популярності 

набувають технології, які можуть прогнозувати 

деякий набір даних на майбутнє. Це пов’язано з 

тим, що саме в цей час починають з’являтися 

комп’ютери потрібної потужності. Крім того, 

почали й з’являтися сучасні технології та 

фреймворки, які застосовуються для швидшого 

знаходження поставлених задач.  

Таким чином, кілька років тому великі 

компанії, такі як Google, Amazon, Netflix почали 

впроваджувати алгоритми передбачування у свої 

системи. Це суттєво вплинуло на якість 

обслуговування, що в свою чергу призвело до 

зростання кількості клієнтів. Зрозуміло, що 

застосування технологій передбачення в даних 

компаніях не змогло пройти незаміченим, і вже 

менші компанії почали застосовувати подібні 

технології у своїх сервісах.  

На сьогоднішній день, більшість компаній за 

кордоном зберігають і використовують Big Data 

[1] для покращення своїх сервісів. За прогнозами 

експертів, за кілька років, підприємство, що не 

матиме вбудованих технологій з прогнозування в 

свої системи, будуть неконкурентно-

спроможними. Тому, попит на швидкі, сучасні та 

якісні алгоритми з прогнозування зростає 

кожного дня.  

Існує досить багато алгоритмів, що 

дозволяють передбачити часові ряди, такі як: 

модель Хольга [2], модель ковзаючої середньої та 

авторегресії [3]. Усі ці алгоритмі досить 

популярні на заході та в США, але хотілося б 

привернути увагу на алгоритм, що був створений 

українським академіком Олексієм Григоровичем 

Івахненком: МГУА – метод групового 

урахування аргументів[4]. Даний метод має 

багато переваг перед своїми попередниками, одна 

з яких – це точність прогнозу. Але алгоритм не є 

досить популярним для реалізації бізнес-задач. 

По-перше, він не досить швидкий, хоча й 

швидкість можна варіювати, але якість прогнозу 

відповідно, також зменшиться. По-друге, він не 

досить відомий на заході, що я особисто вважаю 

великим непорозумінням.  

Кілька років тому, в 2014 році була випу-щена 

нова технолгія Apache Spark[5] для най-більш 

оптимального автоматичного розподі-лення 

ресурсів комп’ютера, що дозволяє значно 

пришвидшити різні алгоритми, в тому числі і 

МГУА. Найкраще вона працює із YARN(Yet 

Another Resource Negotiator)[6], що допомагає 

розподіляти ресурси кластера. Ця технологія 

одразу завоювала симпатію великих компаній і 

вже кілька років використовується в таких 

компаніях, як IBM, Amazon, Microsoft та інших. 

Прийшовши на зміну MapReduce[7], Spark змінив 

уяву про швидкість багатьох алгоритмів. На 

сьогоднішній день, всі великі підприємства, що 

раніше використовували MapReduce або 

MapReduce 2.0 в своїх рішеннях, перейшли на 

Apache Spark. 

Так як, метод групового урахування 

аргументів є досить точним методом із 

проблемою в швидкості знаходження 

оптимальних моделей, то Apache Spark міг 

вирішити багато проблем, пов’язаних із часом 
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роботи даного методу. Звертаючи увагу на те, що 

потреба в алгоритмах з точним прогнозуванням 

наразі лише зростає, на мою думку, реалізуати 

даний метод на новітніх технологіях стає 

необхідінстю. Також, необхідно пам’ятати, що 

якщо ми працюємо із справді масивними даними, 

то може бути необхідність розгорнути нашу 

задачу, використовуючи технологію Hadoop, що 

дасть можливість використовувати усі 

найновітніші інструменти для роботи з BigData 

на даний момент. Це, в першу чергу YARN, 

Pig[8], Hive[9], Sqoop[10] та інші. 

Прогнозування часових рядів на сьогодні не 

закінчується лише прогнозуванням погодніх 

явищ, чи передбаченням поведінки валют на 

ринку, але йде далі. Все більше компаній почали 

застосовувати дані технології для поліпшення 

сервісу.  

Метод групового урахування аргументів є досить 

потужним механізмом передбачення різних видів 

даних. В поєднанні з новою технологією Apache Spark 

алгоритм починає набувати не тільки точноті 

прогнозу, але й швидкості.  

Так як потужності машин на яких проводять 

експерименти збільшуються постійно, різні 

технології прогнозування можуть давати 

надзвичайно точні прогнози за рахунок 

охоплення більшої кількості даних, в порівнянні 

з часами, коли швидкості процесорів були досить 

сильно обмежені.  

Алгоритми, представлені в даній статті, а саме 

– багаторядний метод групового урахування 

аргументів та генетичний алгоритм, є як 

схожими, так і суттєво відрізняються в плані 

їхньої розробки. Багаторядний метод групового 

урахування аргументів є одним із найкращих 

алгоритмів прогнозування на сьогоднішній день, 

в той час як генетичний алгоритм представляє 

собою евристичний метод пошуку оптимального 

поліному. Зародження генетичного алгоритму 

почалося саме з багаторядного МГУА, при тому 

що генетичний алгоритм був створений 20 років 

після створення МГУА.  

За даними на офіційному сайті Apache 

Spark[5], дана технологія має в 100 разів більшу 

продуктивність при обробці даних ніж в схожому 

механізмі MapReduce. Дана технологія може 

використовуватися для розв’язання різних задач 

штучного інтелекту(машинного навчання).  

Spark був розроблений саме для заміни 

застарілого MapReduce. Дана технологія 

полегшує розробку ітеративних алгоритмів. 

Серед нобору ітеративних алгоритмів, є багато 

тренуючих алгоритмів для систем навчання 

штучного інтелекту, які сформували основний 

стимул для розробки Apache Spark. 

Саме тому в даній статті, показано новий 

погляд на метод групового урахування 

аргументів та генетичний алгоритм, які будуть 

працювати значно швидше в поєднанні із 

новітньою технологією Apache Spark за будь-які 

реалізації, зроблені за допомогою інших 

технологій, таких як MapReduce або 

розпаралелення вручну.  
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