
РЕФЕРАТ

Дисертацiю виконано на 80 аркушах, вона мiстить 3 додатки та перелiк

посилань на використанi джерела з 52 найменувань. У роботi наведено 16 рисункiв

та 4 таблицi.

Актуальнiсть теми. Прибуток iнтернет-магазинiв в свiтi досягнув 1.18

трильйона доларiв США у 2016 роцi [1]. З кожним роком кiлькiсть-iнтернет

магазинiв збiльшується, а конкуренцiя мiж ними посилюється. Провiднi

iнтернет-магазини використовують алгоритми машинного навчання, щоб

прогнозувати поведiнку користувачiв та, таким чином, збiльшити кiлькiсть

користувачiв та покупок. Для створення таких алгоритмiв iнтернет-магазини

публiкують анонiмiзованi данi про iсторiю поведiнки користувачiв на їх сайтах на

платформах задач машинного навчання [2] та залучають незалежних фахiвцiв для

роботи з цими даними. Бiльшiсть алгоритмiв спрямованi на те, щоб запропонувати

користувачевi товари, якi вiн ще не бачив, але якi можуть його зацiкавити, таким

чином спонукаючи користувача купляти бiльше за один сеанс. Проте, такi

алгоритми не розрахованi на те, щоб полегшити користувачевi повторне

використання сайту iнтернет-магазину чи сприяти поверненню користувача на сайт

для здiйснення подальших покупок. Саме тому, є актуальним розроблення системи

побудованої на основi алгоритмiв машинного навчання, метою роботи якої є

прогнозування поведiнки користувача для полегшення його роботи з сайтом

iнтернет-магазину, що фокусується на товарах, якi користувач вже купляв та може

обрати повторно. Таких пiдхiд забезпечить бiльшу кiлькiсть повернень користувачiв

до даного магазину, та, збiльшення прибуткiв магазину в наслiдок цого, отож в

результатах роботи системи найбiльше зацiкавленi власники iнтернет-магазинiв.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна

робота виконувалась згiдно з планом науково-дослiдних робiт кафедри прикладної

математики Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський

полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського».

Мета i задачi дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є покращення



ергономiчних властивостi сервiсу електронних покупок шляхом зменшення кiлькiстi

операцiй та витрат часу, необхiдних для вибору та пошуку товарiв на веб-сайтi.

Для досягнення вказаної мети було розв’язано такi задачi:

– систематизувати iснуючi методи афiнитивного аналiзу;

– систематизувати iснуючi методи классiфiкацiї;

– провести порiвняльний аналiз iснуючих систем прогнозування покупок

користувачiв на основi статистичних даних;

– розробити компоненти системи прогнозування покупок користувачiв на

основi статистичних даних;

– розробити iнтерфейси взаємодiї компонентiв системи прогнозування покупок

користувачiв на основi статистичних даних;

– отримати данi;

– виконати попередню обробку даних;

– розробити модель алгоритму прогнозування;

– розробити програмне забезпечення системи прогнозування покупок

користувачiв на основi статистичних даних;

– провести експериментальнi дослiдження з використанням рiзних методiв

классiфiкацiї;

– сформувати рекомендацiї щодо подальшого використання та вдосконалення

системи.

Об’єктом дослiдження є задача аналiзу ринкової корзини, афiнiтивний аналiз,

асоцiативнi правила, алгоритми пошуку асоцiативних правил: Apriori, Ectat,

FP-growth, AprioriDP, AIS, OPUS search, data mining та поняття пiдтримки(support),

достовiрностi(confidence), пiдйомної сили(lift), переконання(conviction), алгоритми

машинного навчання, алгоритми класифiкацiї, а саме, метод k-найближчих сусiдiв,

метод випадковий лiс, наївний баєсiв класифiкатор, метод потенцiйних функцiй,

побудова штучних нейронних мереж, програмне забезпечення для обробки та

зберiгання великих обсягiв даних(Big data), системи керування базами даних

категорiї NoSQL та SQL, а саме Cassandra та PostgreSQL, алгоритм опрацювання

даних великих обсягiв — MapReduce.

Предметом дослiдження є алгоритм прогнозування повторних покупок



користувачiв iз застосуванням алгоритмiв машинного навчання системи

прогнозування покупок користувачiв на основi статистичних даних.

Методи дослiдження. Для розв’язання поставленої задачi використовувалися

такi методи: методи афiнитивного анализу (для пошуку асоцiативних правил);

методи машинного навчання (для розроблення алгоритму прогнозування); методи

теорiї алгоритмiв та програмування (для програмної реалiзацiї розроблених

компонентiв), методи оптимiзацiї (для вибору налаштувань системи для досягнення

найкращих результатiв прогнозування).

Наукова новизна одержаних результатiв складається з наступних положень:

– уперше поставлено задачу прогнозування покупок користувачiв, яка, на

вiдмiну вiд iснуючих, фокусується на повторному виборi користувачем товару;

– удосконалено методи прогнозування вибору користувача, якi, на вiдмiну вiд

iснуючих, враховують частоту вибору користувачем товару, що дає змогу робити

прогнозування для непопулярних товарiв;

– запропоновано евристичнi стратегiї обробки даних для обробки наявних

статистичних даних;

– удосконаленно пiдходи до прогнозування для деяких даних, якi вiдрiзняються

вiд iснуючих тим, що працюють за розкладом, а не в режимi реального часу, що дає

змогу зменшити навантаження на аппаратне забезпечення системи.

Практичне значення одержаних результатiв. Запропоновано систему, яку

може бути використано для покращення ергономiчних властивостей сайту

iнтернет-магазину шляхом iнтеграцiї системи до сайту iнтернет-магазину. Система

робить прогнозування вибору користувача на наступному етапi здiйснення покупок

та повертає список товарiв, якi можуть зацiкавити користувача для вiдображення їх

на сайтi iнтернет-магазину. Систему можна налаштувати у вiдповiдностi з

потребами iнтернет-магазину. Розроблено алгоритм прогнозування для наявних

статистичних даних.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Алгоритм попередньої обробки даних для

прогнозування представлено на 10-й науково-технiчнiй конференцiї магiстрантiв i

аспiрантiв «Прикладна математика i комп’ютинг» (2018 р.)

Публiкацiї. Частину матерiалiв дисертацiї викладено в тезах 10-ї наукової



конференцiї магiстрантiв i аспiрантiв «Прикладна математика i комп’ютинг»

(2018 р.)
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