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Актуальність

• Немає універсальних методів рекомендацій, кожне рішення унікальне і

потребує адаптації під конкретний продукт.

• В наявних рішеннях від Google та інших виробників немає підтримки

нігерійських діалектів (Hausa, Igbo, Yoruba, Urhobo, Ibibio, Edo, Fulfulde

and Kanuri)

• Один запит до системи рекомендацій Google коштує 0.0005 дол, при

кількості переглядів 16 мільйонів, сума становитиме 8000 доларів в

місяць.



Мета

• Метою роботи є розробка ефективного програмного рішення 

для рекомендаційної системи статей на сайті новин.

• Об’єктом дослідження є рекомендаційна система сайту новин, яка 

надає персональні рекомендації користувачеві базуючись на його 

читацькій історії переглядів новин.

• Предметом дослідження є програмні рішення побудови

рекомендаційних систем 



Завдання диплому
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• Провести огляд існуючих програмних рішень 

рекомендаційних систем;

• Проаналізувати існуючі методи та алгоритми побудови 

рекомендаційних систем;

• Розробити алгоритм рекомендацій, який би мав змогу не 

залежати від мови статті;

• Провести випробування рекомендаційної системи;



Наукова новизна одержаних
результатів

6

Удосконалення алгоритму надання рекомендацій за рахунок 

використання:

• Історії переглядів користувача

• Кластеризації текстів новин

Як результат:

• Надання персональних рекомендацій користувачу

• Більш точне визначення тематики статті



Article Data

• Text
• Number of View
• Category
• Title
• User viewed

User Data

• E-mail
• Viewed Article
• Cluster



Схема роботи рекомендаційної
системи



Програмні компоненти системи
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Персональні рекомендації

1. По id користувача отримуємо історію переглядів;
2. Визначаємо топ-3 найбільш популярних категорій;
3. Виключаємо статті, які уже прочитав користувач;
4. Рекомендуємо статті з категорій, якими цікавиться
користувач у відсотковому співвідношенні між
категоріями;

5. Додаємо декілька випадкових статей з категорій, якими
не цікавиться користувач.



Алгоритм Кластеризації

1. Отримуємо текст статті;
2. Видаляємо стоп-столова з тексту;
3. Будуємо матрицю відповідності Tf-idf;
4. Будуємо вектори по матриці відповідності для статей;
5. За допомогою алгоритму K-середніх визначаємо
кластер до якого відноситься вектор.



Tf-Idf
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Алгоритм кластеризація (k-
середніх)
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Технології



Результат (Статистика)
Випадкові

рекомендації
Наша

система
Різниця

Кількість переглядів 12 мільйонів 14 мільйонів ~17%

Середня кількість
переглядів на
користувача

2,3 3,1 ~35%

Кількість переглядів
з блоків
рекомендацій

3 мільйони 4 мільйони ~33%
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Результат (Сигнатура кластерів)
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Результат (Виокремлені Кластери статей)
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Висновки
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• Проаналізовано існуючі рекомендаційні системи, методи та алгоритми

визначення тематики статей, а також алгоритми кластеризації статей

• Удосконалено алгоритм надання персональних рекомендацій

користувачу за рахунок, використання алгоритмів кластеризації та

врахування історії переглядів користувача

• Розроблено програмне рішення для реалізації рекомендаційної системи

• Результати випробувано та впроваджено в компанії “СОФТ Констракт,

Київ”


