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Анотацiя
У данiй роботiрозроблено пiдхiд до побудови сервiсiв рекомендацiї товарiв для пiдвищення ефективностi збуту

в iнтернет-магазинах на основi методу колаборативної фiльтрацiї, представлено структуру рекомендацiйної
системи та описано критерiї визначення схожостi мiж користувачами для видачi найбiльш оптимального
рекомендацiйного набору.

Abstract
In this paper, the approach of building recommendation services based on collaborative filtering method for improving

the effectiveness of sales in online stores was developed, the structure of recommendation system is presented and criterias
of similarity between users for the puprose of most optimal recommendation set are described.

Вступ
Компанiї-гiганти створюють програмнi комплекси для заохочування клiєнтiв. Прикла-

дами таких систем є сайти знайомств, якi допомагають людям швидше знаходити собi
пару; комплекси, що прогнозують змiну цiн на авiаквитки; i буквально всi жадають кра-
ще розумiти своїх клiєнтiв, щоб проводити цiлеспрямованi рекламнi кампанiї. Компанiя
Amazon збiльшила обсяги продажу на 3% завдяки таким системам(обiг товарiв компанiї 30
мiльярдiв доларiв, 3% - 900 мiльйонiв). Засновники Google придумали новий пiдхiд до ран-
жування результатiв пошуку, який базується на використаннi посилань з мiльйонiв сайтiв.
Це збiльшило кiлькiсть обслуговуваних ним пошукових запитiв до 85%. Компанiї Netflix
використання таких систем дозволило збiльшити кiлькiсть користувачiв i прокатiв на 4%
[1]. З кожним днем об’єми продажу iнтернет-площадок збiльшується. За прогнозами екс-
пертiв за наступнi роки вони збiльшаться ще на сорок вiдсоткiв, витiснивши звичайнi ма-
газини. На вiдмiну вiд магазинiв, до яких звикли старшi поколiння, в iнтернет-магазинах
немає продавця, який допомагає покупцю пiдiбрати товар. Таку задачу розв’язують ре-
комендацiйнi системи, значно пiдвищуючи збут продукцiї в iнтернетi. Здатнiсть збирати
iнформацiю та наявнiсть обчислювальних потужностей для її iнтерпретацiї вiдкрили новi
можливостi спiвпрацi i дозволили краще зрозумiти потреби користувачiв i замовникiв. У
зв’язку з вищевказаним, задача розробки програмних комплексiв для надання рекомен-
дацiй у сферi споживання є актуальною i має важливе практичне значення.

У данiй роботi запропоновано математичну модель сервiсу для рекомендацiй покупцям
споживчих товарiв. Структурна схема такої рекомендацiйної системи приведена на рисун-
ку 1.

Розроблена модель базується на модифiкованому методi колаборативної фiльтрацiї [2]
i розв’язує багатокритерiальну задачу визначення рекомендацiй для сервiсу продажу.

Система складається з чотирьох модулiв. Модуль збору iнформацiї обробляє такi вхiднi
данi системи: геолокацiя, демографiя, освiта, iнтереси, персональнi вподобання, статисти-
ка попереднiх продажiв тощо. Задачi категоризацii та класифiкацiї вхiдних даних розв’я-
зано завдяки модулю визначення схожостi даних. Для вирiшення цих задач використо-
вується комбiнована метрика схожостi, яка формується на основi коефiцiєнта косинусної
схожостi мiж двома векторами (див. формулу 1) та коефiцiєнта Танiмото (див. формулу
2) [3].
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Рисунок1 - Структурна схема рекомендацiйної системи

Подiбнiсть смакiв користувачiв визначається в модулi визначення подiбностi користувачiв
за допомогою коефiцiєнта кореляцiї Пiрсона [4], використовуючи данi, якi сформувалися
у модулi визначення схожостi товарiв.

Оперуючи коефiцiєнтами подiбностей мiж клiєнтами та коефiцiєнтами подiбностi да-
них, модель рекомендацiй обчислює зважену суму оцiнок, на основi якої отримано вектор
рекомендацiй.

k = cos (A, B) = A·B
AB

(1)
де A, B - вектори, елементами яких є частоти появи окремих слiв у заданому наборi

iнформацiї.
k = Nc

(Na+Nb−Nc)
(2)

де Na – кiлькiсть елементiв в певному наборi даних користувача А, Nb –кiлькiсть еле-
ментiв у наборi даних користувача B, Nc –кiлькiсть елементiв в їх перетинi.

На основi описаної моделi розроблено програмний комплекс сервiсу рекомендацiй. Роз-
роблену систему використано на сайтi nadiyno.com.ua. Застосування сервiсу дало можли-
вiсть збiльшити обсяг продажу за другий квартал 2012 року на 5% порiвняно з обсягами
продажу у другому кварталi 2011 року.

Отже, у данiй роботi розроблено модель рекомендацiйної системи на основi методу ко-
лаборативної фiльтрацiї. Результати роботи впроваджено у комерцiйному проектi. Також
провдено аналiз моделi та доведено її адекватнiсть, показано переваги над iснуючими
методами.
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