65

5. Набір даних Car Sale Advertisement [Електронний ресурс]. Режим доступу
https://www.kaggle.com/antfarol/car-sale-advertisements/data#

–

УДК 004.82: 004:85
Струтовський М. І., студент 2 курсу
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
Нескородєва Т. В., к.т.н., доцент, доцент
кафедри інформаційних технологій
ПЕРЕДБАЧЕННЯ КІЛЬКІСТІ ІНФІКОВАНИХ COVID-19 В УКРАЇНІ
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Під час пандемії коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) важливо не
панікувати і зважливо оцінювати ситуацію. Переглядаючи новини, ми часто
чуємо прогнози аналітиків щодо кількості інфікованих, смертей та одужань.
Часто ці прогнози є не дуже оптимістичними, найгірший результат передбачення
пріоритетний, ніж найкращий.
На 23.04.2020 в Україні офіційно зафіксовано 7170 випадків
коронавірусної хвороби COVID-19. Актуальність передбачення кількості
інфікованих досить велика. Кожен з нас хоче знати, що чекає українців в
найближчому майбутньому. Саме тому я вирішив проаналізувати дані про
інфікованих на коронавірус в Україні та зробити деякі висновки.
Для дослідження був використаний набір даних COVID19 Global
Forecasting [1] та мова програмування Python. Із набору я обрав дані, які
стосуються лише України і почав розвідувальний аналіз (EDA).
Графік залежності кількості інфікованих від кількості днів має вид
експоненціальної залежності – на початку періоду швидкість зростання не
велика, в наступні періоди швидко зростає. Порівняємо швидкість інфікування з
іншими країнами, а саме Італією, Іспанією та Великобританією. На 45 день від
першого випадку інфікування для кожної країни кількість інфікованих була така:
•
Україна – 4662 особи
•
Італія – 27980 осіб
•
Іспанія – 11748 осіб
•
Великобританія – 1551 особа
Отже, можна відзначити позитивну користь від оперативно введених
обмежень в Україні на пересування, навчання, масові скупчення тощо.
Для прогнозування оберемо дві моделі: просту лінійну регресію та
логістичну регресію. Ці моделі є у модулі scikit-learn.
Для того, щоб побудувати просту лінійну регресію, потрібно
нормалізувати дані за допомогою натурального логарифму. Нормалізувавши,
розділяємо дані на навчальну та контрольну вибірки і тренуємо модель. Похибка
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даної моделі була досить великою – близько 1500 осіб, тому перейдемо до
логістичної регресії.
Спробуємо натренувати логістичну регресію, яка виглядає наступним
чином:
𝑎
𝑦=
+𝑏
1 + ⅇ −𝑐(𝑥−𝑑)

Рисунок 1 – Результат натренованої логістичної регресії
Тепер спробуємо спрогнозувати та отримаємо такий результат:

Рисунок 2 – Передбачення кількості інфікованих
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Рисунок 3 – Графік передбачення інфікованих на період 19.04 – 29.04
Отже, можемо бачити, що вже на кінець квітня спрогнозовано близько 9
тис. інфікованих від коронавірусу. Логістична регресія виявилась більш
правдоподібною та має мінімальну похибку.
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Рекламна робота є невід'ємною складовою частиною комерційної і
маркетингової діяльності будь-якого торгового підприємства. Використання
Інтернету в якості рекламного каналу – безперечно, об'єктивна необхідність для

