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ВИСНОВКИ 

Розрахунки виконані на мові програмування Python. Для 

зменшення дисбалансу даних доцільно, окрім згаданих скорочень 

ознак, додати деякі категоріальні. Також буде правильним переве-

сти усі категоріальні ознаки в числові для уніфікації і єдності обро-

бки інформації. Подальша робота також зажадає застосування ме-

тодів класифікації, слабо залежних від незбалансованих класів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИ-

СТЕМ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

 

Відмічено неухильне зростання впровадження такої сучасної 

технології машинного навчання як рекомендаційні системи в галузі 

інтернет-торгівлі. Розглянуто види систем та основні методи і 

алгоритми. Запропоновано розробити власний інтернет-магазин з 

урахуванням нових технологій. 

 

Технології машинного навчання впроваджуються в усі сфери 

діяльності людини. Крім таких галузей як освіта, промисловість, 

медицина, мистецтво, нові технологій все більше охоплюють торгі-

влю та сферу послуг, особливо її дистанційну інтернет складову [1]. 

Популярність інтернет-магазинів неухильно зростає . Основне їх за-

вдання - забезпечити високий відсоток покупок. Для цього часто ви-

користовують рекомендаційні системи, що порівнюють профіль ко-

ристувача з якоюсь довідковою інформацією і намагається передба-
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чити "рейтинг", який користувач дасть об'єкту, над яким він ще на-

віть не замислювався. Роботу таких систем яскраво видно в онлайн 

магазинах Amazon, Pandora, Google Play та ін. Основне завдання си-

стеми - запропонувати товари на базі куплених або проглянутих, 

тобто рекомендаційна система повинна пропонувати деякий впоря-

дкований список товарів, грунтуючись на передісторії і перевагах 

покупця. Можна виділити два основні типи рекомендаційних сис-

тем.  

Основана на контенті (content – based). 

Користувачеві рекомендуються об'єкти, схожі на ті, які цей 

користувач вже споживав. Схожість оцінюється за ознаками вмісту 

об'єктів. Але є сильна залежність від предметної області, корисність 

рекомендацій обмежена. 

З використанням колаборативної фільтрації (collaborative 

filtering). 

Для рекомендації використовується історія оцінок як самого 

користувача, так і інших. Цей підхід є більш універсальним, дає кра-

щий результат. Хоча і не позбавлений таких проблем як «холодний 

старт». 

Пропонується розробити власний інтернет-магазин з продажу 

товарів непродовольчої групи та відповідних послуг. Головним 

компонентом такого магазину буде рекомендаційна система, осно-

вана на колаборативній фільтрації з використанням алгоритмів кла-

стеризації та сингулярної декомпозиції (Singular Value 

Decomposition). 
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