
Інформаційна технологія 
обслуговування клієнтів у закладах 

харчування 

Виконала: 

ст. групи 1-КН-10б 

Мазурова О. М. 

 

Керівник:  

д.т.н., проф., Яровий А.А. 

 



 Об’єкт дослідження – процес автоматизації 
обслуговування клієнтів у закладах харчування 

 Предмет дослідження – моделі та програмні засоби 
автоматизації обслуговування клієнтів у закладах 
харчування. 

 Мета дослідження – автоматизація процесу 
обслуговування клієнтів у закладах харчування для 
підвищення ефективності роботи персоналу та 
розширення функціональних можливостей систем 
обслуговування. 

 





Недоліки процесу обслуговування 

 Довгий час обслуговування 

 Виникнення черг 

 Недостатня кількість персоналу 



Інформаційна система обслуговування 



Загальна діаграма використання ІТО 
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Модулі мобільного додатку 
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Модулі серверної частини ІТО 
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DAO (Data Access 
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Методи колаборативної 

фільтрації 

Анамнестичні методи 

(Memory-based) Методи 

основані на сусідстві 
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Гібридні методи 
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Архітектура рекомендаційного модуля ІТО 
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Коефіцієнт кореляції Пірсона 

                 𝑤𝑢,𝑎= 
 𝑟𝑎,𝑖− 𝑟𝑎 (𝑟𝑢,𝑖− 𝑟𝑢)𝑖∈𝐼

 (𝑟𝑎,𝑖− 𝑟𝑎)
2

𝑖∈𝐼     (𝑟𝑢,𝑖− 𝑟𝑢)
2

𝑖∈𝐼   
 

 

 де 𝑤𝑢,𝑎- міра схожості користувачів a і u, 

  I – множина об'єктів, які оцінені як користувачем a, 
так і користувачем u; 

  𝑟𝑢,𝑖, 𝑟𝑎,𝑖 – оцінка об'єкта i користувачами u і a 
відповідно;  

 𝑟а, 𝑟𝑢 – середня оцінка користувачів a і u відповідно.  

 



Алгоритм RNSA  
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Діаграма абстракцій на рівні пакетів 



Діаграма взаємодії класів для варіанту 
використання «Подання меню» 
 



Алгоритм роботи мобільного додатку 
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Мобільний додаток 









Вхід в систему веб-клієнта 



Вікно з виконаним замовленням клієнта 



Вікно меню закладу харчування 



Вікно редагування страви з меню 



Висновки 
 Проаналізовано предметну область обслуговування клієнтів у 

закладах харчування. Виконано проектування архітектури та 
програмних модулів ІТО. Проаналізовані підходи  до 
автоматизованого формування рекомендацій, обґрунтовано 
вибір алгоритму RNSA формування рекомендацій при 
обслуговуванні клієнтів у закладах харчування. Виконано 
програмну реалізацію модулів ІТО. Розширено функціональні 
можливості систем обслуговування клієнтів у закладах 
харчування 
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