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Об'єкт дослідження. Процес функціонування системи рекомендацій, 

яка здатна визначати, які об'єкти (подкасти, відео, аудіо, веб-сайти) можуть 

сподобатися користувачеві, маючи певну інформацію про його профіль. 

Предмет дослідження. Передові інтелектуальні технології які можуть 

формувати певну інформацію про бажані потреби споживача на основі його  

профілю потреб. 

Мета роботи. Підвищити ефективність побудови системи 

рекомендацій, які орієновані на повне задоволення бажаних потреб 

користувача на основі його  профілю потреб. 

Методика дослідження. Методика дослідження заснована на відомих 

методах системного підходу, а саме: аналітично-розрахунковий, 

теоретичного аналізу з використанням моделювання, реконструювання і 

типологізації на основі аналізу емпіричних даних. 

Результати дослідження. Розроблено спосіб застосування систем 

рекомендацій сумісно з таргетованої реклами для Smart Retail. 

 Апробація результатів надається в 1 статті, 4 тезисах в рецензованих 

наукових журналах і виданнях. 
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ВСТУП 

 

В атестаційної бакалаврської роботі розглядається проблема 

застосування систем рекомендацій для таргетованої реклами в Smart Retal. 

Обґрунтування вибору теми і її актуальність.  З появою нових онлайн-

каналів потреба в цільовій рекламі зростає, тому що компанії прагнуть звести 

до мінімуму витрати на рекламу за допомогою інформаційних технологій. 

Одним з перспективних способів застосування інформаційних технологій є 

таргетована реклама для Smart Retail. Поняття таргетинг – це target – ціль. Як 

правило, таргетована реклама використовується в соціальних мережах, де 

можна зіставити групу користувачів заданим критеріям. Таргетована реклама 

вміє формувати попит на основі виборки, яка відповідає заданим критеріям. 

Якщо ви знаєте свого клієнта, у нього є чітка потреба, але він не може її 

сформулювати - ви можете випередити хід його думок. До того ж таргет 

добре вміє працювати в зв'язці з контекстною рекламою. Вважається, що 

поєднання методів таргетування та технології штучного інтелекту 

представляють єдину творчу стратегію, включає  ноу-хау для технології 

рекламного менеджменту. Найбільш цілеспрямована реклама в нових медіа в 

даний час використовує інформаційні технології для відстеження активності 

споживачів в Інтернеті або на мобільних веб-сайтах, зіставлення 

демографічної статистики користувачів на історичних веб-сторінках з 

доступом до нових веб-сторінок для споживачів, використання пошукового 

слова в якості основи для прихованого інтересу або контекстна реклама. 

Звідси стає зрозумілим, що користувачі з мультимедійного простору 

отримують різноманітну інформацію. Велика кількість цієї інформації задає 

проблеми користувачу в ней орієнтуватися. Тому з‘явилися системи 

рекомендацій, які орієнтовані на надання інформації користувачеві, щоб 

найбільше повно задовольняти його інтереси відповідно його запиту [1, 2]. 

Системи рекомендацій (Recommendation Systems) — це інтелектуальні 

системи, які надають можливості на основі інформації з профілю 
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користувача передбачити потенційні потреби цих користувачів. Наприклад, 

аналіз переваг або преференцій щодо певних об‘єктів (фільмів, музики, 

подкастів або веб-сайти) можуть запропонувати товари, які сподобляються 

користувачеві. Використання таких систем у комерційних цілях в Smart 

Retail стає актуально та своєчасним. 

Ступінь вивченої проблеми. Аналіз інформації про клієнтів, виявлення 

особливостей їх попиту та складання їх профілів проводилися багатьма 

дослідниками [3, 4, 5, 6]. Розглядалися різноманітні алгоритми знаходження 

важливої для користувачів інформації. З виникненням систем рекомендацій 

були створені різноманітні приклади їх застосування, наприклад, amazon.com 

– пошук товарів, Last.fm — музичний сайт. Такі системи аналізують 

множину  різноманітних (непрямих чи явних) проявів інтересу користувача, 

наприклад, перегляд різноманітних новин, відповіді в чатах, голосування або 

включення окремих сайтів в "вибране". На основі штучного інтелекту такі 

системи використовують не тільки явні прояви інтересу, але й неявні 

фактори. Таким чином, пошук методів побудові систем рекомендацій на 

основі інтелектуальних технологій не досить вивченій. 

Специфіка джерельної бази. Огляді джерельної бази вказує, що 

джерела інформації різноманітні і їх треба сортувати за певними критеріями 

щодо їх типів і видів; до важливості, якості, оригінальності та ін., щоб 

відзначити проблеми та недоліки. 

Об'єкт дослідження. Процес функціонування системи рекомендацій, 

яка здатна визначати, які об'єкти (подкасти, відео, аудіо, музика, веб-сайти) 

можуть сподобатися користувачеві, маючи певну інформацію про його 

профіль. 

Предмет дослідження передові інтелектуальні технології, які можуть 

формувати певну інформацію про бажані потреби споживача на основі його  

профілю потреб. 
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Мета роботи. Підвищити ефективність побудови системи 

рекомендацій, які орієновані на повне задоволення бажаних потреб 

користувача на основі його  профілю потреб. 

Завдання роботи: 

1. Провести аналіз програмних, технічних, організаційних та інших 

рішень, що використовуються для таргетованої реклами в Smart Retail. 

2. Визначити правила складання ефективної таргетованої реклами та 

недоліки та проблемні місця таргетованої реклами.. 

3. Визначити показники ефективності таргетованої реклами та скласти 

опис та розробку показників для математичної моделі таргетованої реклами. 

4. Запропонувати математичну модель таргетованої реклами на основі 

системи рекомендацій в Smart Retail. 

Методика дослідження. Методика дослідження заснована на відомих 

методах системного підходу, а саме: аналітично-розрахунковий, 

теоретичного аналізу з використанням моделювання, реконструювання і 

типологізації на основі аналізу емпіричних даних. 

Результати дослідження. Розроблено спосіб застосування систем 

рекомендацій сумісно з таргетованої реклами для Smart Retail. 

Наукова новизна.  Наукова новизна цього дослідження полягає в 

визначенні уразливих елементів під час застосування систем рекомендацій 

для таргетованої реклами в Smart Retal.. 

Практична значущість результатів дослідження. Практична 

значущість полягає в розкритті застосування систем рекомендацій для 

таргетованої реклами в Smart Retal, визначення напрямків проведення 

подальших наукових досліджень або для використання в процесі підготовки 

фахівців. 

Апробація результатів досліджень. Матеріали були  опубліковані в 

статті та тезисах:    
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1 АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТАРГЕТОВАНОЇ  

РЕКЛАМИ ДЛЯ SMART RETAIL 

 

 

1.1  Аналіз змісту таргетованої реклами 

 

Таргетинг (англ. target — мета) – це дії, спрямовані на визначення 

цільової аудиторії для контекстної, банерної, тизерної реклами. Серед безлічі 

користувачів за певними ознаками виділяють ту групу, для якої рекламне 

оголошення найбільш актуально. Бюджет на рекламну кампанію 

скорочується, а її ефективність зростає [7]. 

Мета таргетингу - створення цільового рекламно-інформаційного 

повідомлення для певної групи користувачів, яке підвищує ефективність 

взаємодії з аудиторією шляхом отримання більшої віддачі від такого 

повідомлення, що відображається в зацікавленості користувачів товаром або 

послугою. Мова йде про спрямування рекламних повідомлень, наприклад, 

банерів таким чином, щоб цільова аудиторія з більшою ймовірністю 

придбала товар або послугу. 

Переваги таргетингу. В маркетингу таргетинг є ефективним 

механізмом фільтрації усіх користувачів в інтернеті відповідно їх бажанням і 

потребам відносно таких критеріїв: статевою приналежністю, віком, місцем 

проживання, маршрутами переміщення. Орієнтування за допомогою 

таргетингу підходить в соціальних мережах наступних сегментів товарів і 

послуг[8]:  

 послуги для жінок: манікюр, педикюр, стрижка та ін.; продаж 

прикрас чи предметів ручної роботи, одяг і взуття для чоловіків, 

жінок і дітей;  

 побутова техніка для дому та офісу;  

 додаткова освіта у вигляді майстер-класів, он-лайн курсів та 

вебінарів;  



10 

 

 послуги з просування бізнесу в інтернеті, бізнес-тренінги;  

 розкрутка бізнесу за допомогою SMM,  SEO, розробки сайтів, 

настройка контекстної реклами, графічний дизайн та ін. 

Відома традиційна реклама, наприклад, на телебаченні, радіо, у 

друкованих засобах масової інформації, що охоплює всіх споживачів, 

включаючи тих, хто не є цільовою аудиторією рекламодавців. Таргетингова 

реклама — це інтернет-реклама, спрямована на конкретну цільову аудиторію, 

яка дозволяє демонструвати рекламні повідомлення виключно цільової 

аудиторії, а це підвищує ефективність рекламної кампанії при мінімізації 

витрат. Таргетинг створює можливість ефективно використовувати 

маркетинговий бюджет і отримувати від рекламних кампаній максимальну 

вигоду [9]  

Таргетування дозволяє показати рекламу цільової аудиторії, що веде до 

підвищення ефективності рекламного повідомлення за рахунок показу 

рекламних банерів відповідно до бажань відвідувачів інформаційного 

майданчика (підтвердження реєстрації). Внаслідок підвищення 

відвідуваності сайту, поліпшується просування сайту в пошукових системах.  

Таргетована реклама є не тільки одним з найбільш ефективних, але і 

одним з найбільш вигідних способів просування. Тим більше що сфера 

використання цього рекламного продукту постійно зростає. Сьогодні 

таргетовану рекламу використовують мобільні оператори. Адже стільникові 

мережі краще інших знають, де ми буваємо, з ким розмовляємо, якими 

банками користуємося, що шукаємо, чим цікавимось. Всі ці дані 

використовуються для реклами. 

Використання таргетованої реклами дозволяє: 

1. Підвищити продажів за рахунок вірної налаштування оголошень, 

виходячи з цільової аудиторії. 

2. Провести оптимізацію рекламного бюджету і бути впевненим, що 

були витрачені з максимальною вигодою для компанії. 
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3. Підвищити пізнаванність  бренду, візуально познайомити аудиторію 

з компанією, за рахунок використання в оголошенні інформації про продукт,  

логотип, акції та новинки. Цільова аудиторія запам'ятовує рекламу і починає 

ставитися до неї більш лояльніше. 

Недоліки таргетінгу. Але таргетована реклама має і деякі мінуси, які 

потрібно враховувати під час налаштування [10, 11]: 

• Мотивація до конверсії користувачів соціальних мереж нижче, 

ніж у відвідувачів пошукових систем. 

• Необхідно часто міняти зміст і графічну складову оголошень. 

• Таргетовану рекламу необхідно налаштовувати окремо для 

різних соціальних мереж. 

• Ризик витратити значний бюджет на неефективні покази через 

неправильні налаштування рекламної кампанії. 

• Низький рівень достовірності персональних даних; 

• Негативне ставлення користувачів до відстеження їх дій; 

• Вигорання цільової аудиторії; 

• Висока вартість розміщення в умовах конкуренції; 

• Схильність блокування сервісом AdBlock; 

• Мінімальна тривалість результату; 

• Очевидність комерційної складової в повідомленні; 

Для усунення цих недоліків треба виконувати досить велику роботу. 

Для автоматизації процесів створення таргетовоної реклами треба 

застосування інтелектуальних технологій, щоб надавати прогнозовану 

інформацію бажань користувачів, створювати автоматично контекст 

таргетованої реклами, виконувати пошук нової цільової аудиторії та ін. 

В останні рік-два одним з провідних трендів в удосконаленні 

найрізноманітніших пошукових систем стає застосування алгоритмів 

машинного навчання (що таке машинне навчання читайте в нашій першій 

статті з циклу Hey, Machine Learning!). Як доповнення до процесу    

самостійного пошуку (серед мільйонів найменувань всіляких товарів і 
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послуг), на ресурсах стали з'являтися рекомендаційні системи, які 

пророкують що саме було б цікаво даному користувачеві. Такі 

рекомендаційні алгоритми в процесі своєї роботи постійно дообучаются, 

адаптуються і трансформуються, з часом все краще розуміючи користувача, і 

в результаті свого функціонування 50% і більше рекомендованих товарів або 

послуг в тій чи іншій мірі задовольняють пошуковим запитам користувачів. 

Для створення прогнозованої інформації щодо бажань користувачів 

застосовують Системи рекомендації (рекомендаційні системи).  

Тип систем рекомендації (або рекомендаційні систем)  об‘єднує досить 

великий клас моделей, дії яких спрямовані на підвищення показників бізнесу 

за рахунок створення важливих рекомендацій для користувачів. Такі системи 

релевантні, тобто здатні істотне збільшувати  ефективність бізнесу за 

рахунок надання цілеспрямованої інформації користувачу в правильному 

місці, в правильний час і через правильний канал комунікації. 

Релевантність (від лат. relevo – піднімати, полегшувати ) – це міра 

відповідності результатів пошуку завданню поставленому в пошуковому 

запиті. Вона визначена пошуковим алгоритмом, які надає пропорцію 

ключових слів або фраз, що містяться в тексті, і їх відповідність з точки зору 

пошукової системи тим чи іншим пошуковим запитам.  

Треба враховувати, що релевантність не є досить точним і повним 

показником корисності. Але такої показник надає можливість звужувати 

пошукові запроси слів, використовуючи які, користувачі шукають потрібну 

їм інформацію. Звідси показник релевантності сторінок сайту є 

найважливішим компонентом пошукової оптимізації.  

Завдання релевантності складається у відокремленні корисних ресурсів 

з їх безлічі. На основі цих ресурсів користувачі отримують якісну 

інформацію від визначених сайтів. При цьому дотримана пошукова 

формальність у тому, що є можливість без додавання смислового 

навантаження або унікальних даних з предмету пошуку. Тому пропонується 

застосування рекомендаційні системи для пошуку релевантних рекомендацій 
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користувачеві в правильному місці, в правильний час і через правильний 

канал комунікації. 

Таким  чином розвиток методів таргетування із застосуванням 

рекомендаційних систем надає можливість виділити цільову аудиторію з 

усього потоку користувачів, заощадити кошти на рекламу і підвищити 

конверсію, адже така реклама працює саме на зацікавлених користувачів.  

Механізм таргетингу. Як видомо, основна мета таргетингу 

(таргетованої реклами) – створити на основі сучасних IT – технологій 

рекламне повідомлення для цільової аудиторії і підвищити ефективність за 

рахунок зниження витрат на рекламу внаслидок того, що ця реклама буде 

показана лише тим користувачам, яких може зацікавити ваш продукт. 

Таргетинг використовує багато різноманітних IT – технологій у вигляді 

сервісів, наприклад, пошукові системи, контекстну рекламу, банери та 

соціальні мережи. У кожному з цих сервісів можна задати необхідні 

параметри, за якими буде відбуватися відбір цільової аудиторії, враховуючи 

її інтереси [7, 12]. 

Механізм таргетингу має таки етапу [11, 13, 14].  

1. Збір інформації щодо аудиторії. Збір інформації виконується 

шляхом моніторингу аудиторії. Збирається інформація про користувача у 

вигляді: 

 cookie – файлів, які зберігаються в профілі користувача;  

 анкетування та опитування, щоб дізнатися, що і де замовляють, які 

критерії вважають важливими при здійсненні покупки. 

На цьому ньому етапі ретельно відстежуються інформація про 

споживачів, а саме: про їх смаки і потреби; про веб-сторінки, які вони 

відвідують, про магазини, в яких вони роблять покупки; про пошук в 

інтернеті того, що їх цікавить та ін.. На підставі цієї інформації можна 

класифікувати кожного споживача відповідним критерієм в ту чи іншу групу 

смаків, потреб, інтересів і можливостей користувачів.  
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2. Аналіз отриманої інформації і виділяється цільова аудиторія. На 

другому етапі на підставі величезного масиву даних про аудиторію зробити  

висновки про її уподобання та інтереси, кращі способи комунікації і покупки. 

Головне можна виділяти кількісне цільову аудиторію, яку може зацікавитися 

певними товарами. Це дозволяє відносно певної  цільової аудиторії зробити 

висновки про їх смаки, про способи спілкування і комунікації, про 

замовлення та способи покупки та ін. Тоді виникає можливість під час 

надання реклами відбирати відповідні цільові групи, до яких доцільне 

відправляти таргетовану рекламу.  

3. Аналіз потреб, смаків, способів комунікації, способів покупки 

визначених груп цільової аудиторії. На третьому етапі можна, по-перше, 

зрозуміти, що потрібне користувачам, а , по-друге, вигідно для цільової 

аудиторії створити інформаційне повідомлення про товар або послугу. Всі 

дані про групу автоматично записуються і видаються у вигляді діаграм, 

графіків для зручності моніторингу інформації. Коли аудиторія визначена, то 

створюється рекламно-інформаційне повідомлення.  

4. Створення і розміщення рекламного оголошення з урахуванням 

особливостей цільової аудиторії та частоти відвідування певних сайтів. На 

четвертому - реклама розміщується на інформаційних ресурсах, які 

популярні у певної групи споживачів (певні сайти, афіши магазинів, розділи 

в журналах, радіо і телевізійні передач та ін.). Важливий момент: рекламні 

повідомлення розміщуються тільки на сайтах та сторінках, найчастіше 

відвідуваних цільовою аудиторією. Це можуть бути як конкретні ресурси, так 

і їх розділи (наприклад, популярні сторінки інтернет-магазинів або 

розважальних ресурсів.  

 

1.2 Аналіз видів таргетингу 

 

З точки зору застосування IT-технологій таргетинг ділиться на типи і 

види в залежності від того, за яким принципом сегментується аудиторія [15]. 
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Види таргетингу: 

• Прямий таргетинг.  Націлений на виявлення тих користувачів, які 

шукають конкретний товар або послугу. Приклад: реклама спортивних 

товарів в пабліку, присвяченому фітнесу, спорту та здорового способу життя.  

• Непрямий таргетинг. Пропозиція супутніх товарів, націлений на 

аудиторію, яка є цільовою для схожих або пов'язаних з пропонованим 

товаром або послугою. Приклад: реклама дитячих іграшок на сайті, що 

продає одяг для вагітних, «Не переплачуй за СМС-розсилку, спробуй PUSH».  

Технологія push (англ. Push букв. «проштовхування», «дзвіночок») – це 

засіб поширення контенту в Інтернеті від постачальника до користувача на 

основі встановлених параметрів. Механізм дії технології push у тому, що 

користувач підписується на певну тему. На сервері провайдера виконується 

оновлення цієї інформації. Після оновлення на сервері повідомлення про це  

доставляється на комп'ютер користувача. Протилежністю push-технології є 

технологія pull, де запит ініціює клієнтське програмне забезпечення [16]. 

Для застосування IT-технологій треба визначити завдання таргетингу 

за вказаними видами  типи таргетингу [14, 17, 18, 19]: 

 тематичний таргетинг;  

 контекстний таргетинг (контекстна реклама, контекстний показ 

повідомлень, націлювання за за інтересами);  

 географічний таргетинг (гео-таргетинг);  

 таргетинг по часу (орієнтування по часу);  

 соціально-демографічний таргетинг;  

 поведінковий таргетинг (behavioral targeting, BT); 

 по показах; 

 локальний; 

 мобільний. 

Тематичний таргетинг – це показ рекламно-інформаційних 

повідомлень на інформаційних майданчиках, що відповідають певній 
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тематиці. Зазвичай використовується в тизерної рекламі. Оголошення 

демонструються на тих майданчиках, які відповідають тематиці реклами. 

Контекстний таргетинг (контекстна реклама, контекстний показ 

повідомлень, націлювання за інтересами) – це таргетинг по інтересам. 

Ґрунтується на інтернет-запити цільової аудиторії. Плюс цього виду 

націлювання полягає в тому, що користувач вже шукає продукт, або послугу, 

запропоновану вами. Тому сприймає ваше рекламне повідомлення як свого 

роду допомога. Контекстний таргетинг надається у вигляді контекстної 

реклами, демонстрації повідомлень відповідно до інтересів відвідувачів 

рекламного майданчика. Контекстний таргетинг проходить по пошуковим 

запитам. Сприймається користувачем як підказка, так як він саме це і шукає. 

Географічний таргетинг (гео-таргетинг) – це показ реклами 

визначеній цільової аудиторії з обмеженням за географічним принципом. 

Настройки дозволяють при  необхідності звузити аудиторію аж до вулиці або 

району в населеному пункті. 

Таргетинг по часу (орієнтування по часу) – це показ реклами, скажімо, 

тільки пізно ввечері, в робочий час, в будні або у вихідні дні дозволяє 

обмежити і сконцентруватися на тимчасових перевагах періодах активності 

цільової аудиторії. Це оптимізує витрати на залучення нових клієнтів. 

Соціально-демографічний таргетинг – завдяки соціальним мережам, 

став можливий соціально-демографічний таргетинг, так як за профілем 

користувачів цільової групи став відомий MAC-адреси, локації, стать, вік, 

соціальний статус, місце проживання людини, соціальний статус та ін.  

Фахівці запускають рекламні кампанії, демонструючи рекламу користувачам, 

визначеним на підставі віку, списку спільнот, рівня доходу, соціального 

статусу, переліку інтересів та ін.  

Поведінковий таргетинг –  це збір інформації про всі дії користувача в 

інтернеті: маршрути пересування, улюблені місця відвідування, способи 

здійснення перегляду покупок та ін. Виконується збір інформації про 

активність користувача в інтернеті. Відстежуються сайти, які аудиторія 
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відвідує, маршрути і дії на цих сайтах, способи оформлення замовлення і 

його оплати. Поведінковий таргетинг ґрунтується на активності людини в 

мережі. Оголошення для показу конкретному користувачеві підбираються на 

підставі даних про його інтернет-активності. Після проявленої активності з 

будь-якої тематики користувач буде бачити таку рекламу ще дуже довго.  

По показах. Для адресанта обчислюють певне число показів. Зазвичай 

цей тип використовують у банерній рекламі, у якій клієнт платить за 

кількість показів. 

Локальний. Сьогодні  стала доступна гіперлокальне налаштування 

оголошень з певної точки на місцевості. Рекламу бачать користувачі, які 

знаходяться на близькій відстані 900 – 15 000 метрів, тобто застосування  

таргетованого підходу при роботі з рекламними екранами, які транслюють 

відео на вулицях. Виходячи з того, яка аудиторія більш характерна для 

даного району, проводиться ранжування реклами. В залежності від 

необхідності можна встановити будь-якій радіус. 

Мобільний. Призначений для тих, хто виходить в інтернет за 

допомогою гаджетів. Формат оголошень адаптують таким чином, щоб він 

коректно відображався на всіх мобільних пристроях. 

Для моніторингу цільової групи користувачів застосовуються наступні 

ознаки пошуку[14]: 

• за інтересами, 

• за запитами, 

• по місцях розміщення, 

• з країн і мов, 

• розширений географічний таргетинг, 

• аудиторний, 

• психологічний, 

• гіперлокальний,  
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Якщо ознаки пошуку: за інтересами, за запитами, по місцях 

розміщення, з країн і мов, розширений географічний таргетинг, аудиторний 

зрозуміли, то психологічний, гиперлокальный таргетинг треба пояснити. 

Психологічний таргетинг можливий завдяки аналізу психотипу 

людини за даними його сторінок в соціальних мережах. Це може дати 

можливість маркетологам спрогнозувати дії і бажання об'єкта реклами у 

майбутньому. Інтереси аудиторії визначаються з великою точністю: 

аналізується активність юзерів в тематичних групах, їх «дружба» з лідерами 

думок у певній галузі, тематика перегляду відео та ін. 

Гиперлокальный таргетинг показує рекламу людям, які знаходяться 

дуже близько до точки продажу. 

Окремим видом таргетингу є ретаргетінг. 

Ретаргетінг – це вид таргетированной реклами, який дозволяє 

показувати оголошення тільки визначеної аудиторії, яка раніше вже 

взаємодіяла з компанією. Це відбір відвідувачів конкретного ресурсу і показ 

їм індивідуальні рекламні повідомлення. Іншими словами, якщо таргетинг 

призначений для «наведення» на користувачів, ще не знайомих з вами, а 

ретаргетінг ж дозволяє впливати на аудиторію, вже «стикалася, відвідувала» 

ресурс, оставлявляла коментарі, або робила заявки тощо.  

Мета таргетингу і ретаргетинга схожі: забезпечити точне попадання в 

аудиторію, але способи їх застосування відрізняються. Мова йде про те, що 

таргетинг може бути ефективним у разі відбору ідеально підходять під певні 

параметри користувачів і залучення їх на сайт. Ретаргетінг дозволяє 

взаємодіяти виключно з людьми, що вже проявили інтерес до сайту, 

продукту або послуги. З допомогою ретаргетинга можна не тільки повертати 

цільову аудиторію на ваш сайт і перетворювати її в клієнтів. За допомогою 

ретаргетинга можна запропонувати покупцеві супутні його купівлі аксесуари 

або розширений спектр послуг. 

Ретаргетінг буває звичайний і динамічний. 
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Звичайний ретаргетінг – повторний показ реклами тим користувачам, 

які вже відвідували ваш сайт. Якщо після відвідування вашого сайту, об'єкт 

перейде на сайт погоди, він знову побачить там вашу рекламу. Можна 

налаштувати повторний показ реклами тільки тим клієнтам, які перейшли на 

сторінку заявки, але так і не зробили замовлення. 

Динамічний ремаркетинг – показ користувачеві тих товарів і послуг, 

які він переглядав на вашому сайті або тих товарів, які можуть його 

зацікавити. Це можливість підвищити конверсії сайту і в рази збільшити 

обсяги продажів. 

Таргетована реклама для видів бізнесу. З огляду на відмінності 

цільових груп і тематик бізнесу, таргетована реклама буде актуальна   

практично в будь-якому проекті.  Однак для деяких компаній, що бажають 

заявити про себе, таргетинг є необхідністю. 

• Місцеві компанії.  Геотаргетинг передбачає приналежність аудиторії 

не тільки певній країні, але також місту і району.  Наприклад, власник 

автосервісу, тренажерного залу, кав'ярні може залучити місцеву аудиторію в 

радіусі 1-5 км за допомогою відповідних налаштувань. 

• Вузьконаправлене продукція або послуги.  Більшість проектів можна 

вважати в тій чи іншій мірі нішевими.  Наприклад, молодим сім'ям із 

середнім рівнем доходу, що орендують квартиру, може бути цікавий сайт 

нового житлового комплексу, а власникам кішок в період літніх відпусток 

може бути актуальна інформація про готелі для домашніх тварин. 

• Сегмент В2В.  Ряд підприємств шукає не тільки роздрібних клієнтів, 

але і дилерів, посередників, партнерів по бізнесу.  Відкритим інвестиційним 

фондам або франчайзерам доцільно націлити рекламу на початківців або 

досвідчених підприємців, людей з досить високим рівнем доходу і 

відповідними інтересами. 

Можна виділити кілька ключових переваг таргетованої реклами: 

• дозволяє просувати товари і послуги з мінімальними витратами. 

Рекламодавцеві не обов'язково навіть мати власний сайт, достатньо наявності 
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сторінки в соціальній мережі з описом діяльності організації, що дуже зручно 

для представників малого бізнесу; 

• гнучка система налаштувань. Використання таргетованої реклами 

дає можливість максимально чітко визначити цільову аудиторію. 

Підприємець може сам визначити критерії, за яким відбирається цільова 

аудиторія для демонстрації оголошення. Можна відсортувати потрібних 

користувачів за місцем розташування, захоплень, рівнем освіти та віком; 

• дозволяє працювати окремо з кожною групою користувачів з цільової 

аудиторії. Такий підхід дозволяє максимально оптимізувати зміст 

рекламного оголошення для користувачів з конкретними інтересами або 

особливостями. 

• можливість персоналізації рекламного оголошення. Такий підхід 

дозволяє максимально оптимізувати зміст рекламного оголошення для 

користувача з конкретними інтересами або особливостями. 

• зниження витрат на кампанію. Обмеження аудиторії і тонкі 

налаштування дозволяють зменшити витрати. 

• застосування різноманітних форматів надання реклами. Є 

можливість використовувати текстові, текстово-графічні блоки, банери, 

каруселі, нативні пости в стрічках соціальних мереж. Вибір найбільш 

успішного оголошення відбувається в результаті тестування різних форматів. 

• застосування різноманітних майданчики (платформ). Популярні 

майданчики для ведення кампаній: Facebook, Instagram, ресурси Google. 

Таргетирована реклама на всіх ресурсах дозволяє відбирати аудиторію за 

соціо-демографічними ознаками, поведінкою, контактними даними, 

відвідуваним раніше сайтів. 

• для таргетованої реклами легко можна порахувати її ефективність. 

Для оцінки ефективності таргетованої реклами в якості показників 

використовуються: кількість групи в аудиторії, яка охоплена; величина 

трафіку в групу, кількість бажань на співтовариство, кількість лайків, 

кількість репостів, кількість коментарів. Можуть бути більш складні 



21 

 

показники:  ціна 1000 показів, ціна кліка для входу в групу або на сайт, 

перерахунок кліків з оголошення на величину продаж товарів, порівняння 

обсягу продаж товарів на протязі до, під час і після оголошення.  

Також можна виділити кілька ключових недоліків таргетованої 

реклами: 

• постійне «вигоряння бази». Досить  часто така реклама докучає, тому 

її блокують, тому необхідно постійно моніторити результати; 

• складності визначення потреб окремих людей. Не завжди 1-2 ознаки є 

показовими. 

• обмеженість. Є ризик втратити щодо заданих параметрів потенційно 

зацікавлену частина користувачів. 

• модерація оголошень ресурсами. Для створення креативних 

повідомлень  потрібно обов'язково враховувати, що текст на зображенні має 

бути не більше 20%. Інакше може не пройти модерацію і його відхиляють. 

• необхідність постійного оновлення рекламного повідомлення. 

Необхідність підбирати цільову аудиторію і показувати нове рекламне 

оголошення, потому що з часом кількість глядачів  зменшується. Це 

викликане тем, що відбувається втрата аудиторії до контексту реклами. 

• необхідність індивідуального налаштування для кожного ресурсу. 

Таргетировану рекламу в кожній соцмережі потрібно налаштовувати заново. 

Звичайно, основні моменти налаштування таргетингу дуже схожі, але в 

кожній соцмережі, є відмінності. 

Для надання таргетованої реклами застосовуються наступні формати 

IT-технології [14, 17]: 

 Кільцева галерея. 

 Одне зображення. 

 Одне відео. 

 Слайд-шоу. 

 Стрічка. 
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 Універсальна запис. 

 Запис з кнопкою. 

 Спільнота. 

 Зовнішній сайт. 

Кільцева галерея (карусель).  Це рекламна про товар, яка має запис та 

зображення на декількох картках.  Ці картки складені в стрічку, щоб 

споживач при перегляді стрічки міг побачити послідовно декілька  товарів. Є 

передбачення, що з стрічку може бути вибраний деякий товар.  

2. Одне зображення. Це оголошення з одним зображенням та 

контентом.  Розмір зображення, як правило, 1 200 x 628 пікселів; 

співвідношення сторін зображення: 1,9: 1 

3. Одне відео. Це оголошення з одним відео, в якому надається 

рекламний контент.  Параметри відео: формат: 16:9 або 9:16; екранне 

розрешення 720р; обсяг не більше 4 ГБ; формат H.264; mp4 або MOV; AAC, 

128 кбіт / с. 

4. Слайд-шоу. Дозволяє створити повторювану відео рекламу з 

фотографій (від 3 до 10). Параметри слайд-шоу: рекомендований розмір 

зображення 1 200 x 628 пікселів; співвідношення сторін зображення: 1,9: 1. 

5. Стрічка оголошень. В стрічці  застосовують формати: кільцева 

галерея; одне зображення; одне відео; слайд шоу 

6. Універсальна запис. Це інтеграція можливостей додавати фото, відео, 

перелік питань опитування, визначення координат на карті та ін.  Наприклад, 

якщо потрібно рекламувати щось для групи, то можна взяти контент реклами 

і використовувати його для різних цілій в рамках реклами.   

7. Запис з кнопкою. Це використання великої картинки і кнопки, яка 

переадресовує на потрібний сайт або на внутрішні додаток. 

8. Спільнота - за допомогою цього формату можна запустити 

просування спільноти: групи, заходи якої громадської сторінки. 
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9. Зовнішній сайт - тут можна рекламувати будь-яку сторінку в 

Інтернеті: як що знаходиться на зовнішніх сайтах. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє визначити методи та способи 

застосування таргетингу та надати низьку показників для оцінки її 

ефективності: 

 коефіцієнт конверсії; 

 кількості згадувань бренду; 

 кількість відвідування та рівня залученості; 

 ефективність пошукової оптимізації та контент-маркетингу. 

Виникають наступні завдання для розробників IT-технологій: 

1. Управління таргетованої рекламою. Дійсно управління 

таргетованої рекламою повинно бути ефективним. Для цього треба 

створювати автоматизовані сервіси, які спрощують завдання складання 

портрета користувача, підбору параметрів націлювання, підбору найбільш 

вдалого формату оголошення. Але повністю автоматизувати це складно. 

2. Вирішення проблеми визначення потреб окремих людей. Це 

вирішується при включенні в обраний сегмент аудиторії look-alike. Тоді 

оголошення побачать люди з подібними або суміжними параметрами. 

3. Створення певних шаблонів таргетингу, для полегшення його 

налаштування, з різними напрямками, та розробка калькулятора 

ефективності. 

 

1.3 Постановка завдання щодо дослідження таргетингу 

 

Інтернет сьогодні надає користувачеві багато різноманітної інформації. 

Тому користувачу складніше приймати рішення під час вибору послуг або 

товарів. Сьогодні не може задовольнити користувача використання 

класичних засобів для пошуку інформації відповідно потреб та бажань 

користувача. Причина у тому, що неможливо переглянути всю інформацію. 
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Тому сьогодні усе більше з‘являються нові технології, серед яких системи 

рекомендацій.  

Системи рекомендацій або рекомендаційна система (Recommendation 

Systems)  для SMART RETAIL – це інтелектуальні програми, які намагаються 

передбачити, які об'єкти будуть цікаві користувачеві. Вони відкривають нові 

можливості щодо передбачення бажань користувачів за рахунок 

інтелектуального аналізу інформації про його профіль. Таки системи можуть 

використовуватися у комерційних цілях в Інтернет-магазинах. Механізм дії 

системи рекомендацій для SMART RETAIL дозволяє виконувати 

інтелектуалізацію процесу пошуку в Інтернеті для користувача.  На основі 

інтелектуалізації процесу пошуку такі системи рекомендують товар або 

послуги, що може його зацікавити. У випадку відсутності такого бажаного 

товар або послуги система виконує замовлення на складі або знаходить йому 

аналог запитуваної продукції.  

Впровадження таких систем рекомендацій є актуальним завданням, 

тому що користувачі Інтернету природне бажають отримувати корисну 

інформацію в стислі строки. Для задоволення таких потреб користувачів 

Інтернет швидко розвивається. Наочно бачимо зростання обсягів доступних 

продуктів IT-технологій: обробка великих баз даних; застосування нових 

принципів побудови пошукових систем; збільшення корисності вихідної 

інформації про товари або послуги.  

Одним з підходів розробки систем рекомендацій є використання 

методів коллаборатівной фільтрації (КФ). Коллаборативна фільтрація 

(collaborative filtering) – це множина методів побудови прогнозів для 

рекомендації користувачам в  SMART RETAIL. На основі цих прогнозів 

віддається перевага певного об‘єкту з визначеної групи.  

Відомо з [20, 21], що колаборативна фільтрація є процесом фільтрації 

інформації за допомогою спеціальних методів. Суть такого методу у тому, 

що  процес фільтрації інформації виконується за участю співробітництва, 

який робіть вибір між декількома точками зору, агентами, джерелами даних 
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та ін. Алгоритм дії коллаборатівной фільтрації полягає в створенні 

пропозиції нових елементів для конкретного користувача на основі 

врахування попередніх переваг користувача або думки інших однодумців 

користувача Застосування колаборативної фільтрації, як правило, пов'язане з 

великими базами даних. Колаборативні методи фільтрації були застосовані 

до різних видів даних, зокрема до таких як зондування та моніторинг даних, 

які виникають при розвідці корисних копалин на великих площах; до 

фінансових даних, таких як установи фінансових послуг, які об'єднують 

багато фінансових джерел; або в електронній торгівлі та веб-додатках, що 

зосереджуються на даних користувача. Колаборативна фільтрація — це один 

з методів побудови прогнозу в системах рекомендацій, який використовує 

відомі уподобання (оцінки) групи користувачів для прогнозування невідомих 

уподобань іншого користувача.  

Відомо, що основне припущення колаборативної фільтрації полягає в 

тому, що ті, хто однаково оцінювали будь-які предмети в минулому, схильні 

давати схожі оцінки інших предметів і в майбутньому. Наприклад, якщо 

використовувати колаборативну фільтрацію для пошуку музичних додатків, 

то маючи неповний список його уподобань (симпатій та антипатій) можливе 

спрогнозувати, яка  музика сподобається користувачеві. Прогнози 

складаються індивідуально для кожного користувача, хоча інформація, що 

використовується, зібрана від багатьох учасників. Така схема прогнозування 

може бути застосована SMART RETAIL. Це досить цікаве для надання 

тангетованої реклами. Це можливе, якщо буде знайдено метод, що 

рекомендує об'єкти, не маючи ніякого уявлення про те, що вони собою 

представляють, але надавати досить точні оцінки [22]. 

Постановка завдання. 

Розглядаються проблеми використання систем рекомендацій під час 

застосування в SMART об‘єктах. Об’єктом дослідження є система 

рекомендацій. Предметом дослідження є застосування методу 

коллаборативной фільтрації в різноманітних об‘єктах.  Метою дослідження є 
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визначення методу, що рекомендує об'єкти, не маючи ніякого уявлення про 

те, що вони собою представляють, але надавати досить точні оцінки. 

Відповідно до мети дослідження треба визначити метод, що рекомендує 

об'єкти, які не мають ніякого уявлення про те, що вони собою представляють, 

але надавати досить точні оцінки. 
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ В SMART ОБ‘ЄКТАХ 

 

2.1 Аналіз Recommendation Systems для застосування в SMART 

RETAIL  

 

Системи рекомендацій або рекомендаційна система (Recommendation 

Systems)  – це інтелектуальні програми, за допомогою яких можна 

передбачити об'єкти, в яких можуть бути зацікавлені користувачі. Тому 

Recommendation Systems відносяться до систем, за допомогою яких можна 

створювати фільтрацію даних для наступного їх використання 

інтелектуальними технологіями (Рис.2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Взаємозв'язок штучного інтелекту з іншими цифровими 

технологіями [23] 

 

Для цього використовується інформація з профілю користувача або 

внаслідок відлежування комп'ютерного зору (Computer Vision) і 

семантичного аналізу (Semantic Analysis).  

Комп'ютерний зір - це технологія, за допомогою якої машини можуть 

знаходити, відстежувати, класифікувати та ідентифікувати об'єкти, 
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витягуючи дані з зображень і аналізуючи отриману інформацію. За рахунок 

комп'ютерного зору відбувається детальне розпізнавання зображення, що дає 

можливість робити таргетинг по конкретних об'єктах (авто, гаджети), особам 

(зірки, чоловіки або жінки), логотипів або навіть ситуацій (романтична 

вечеря, спортивний біг). Це відкриває можливості по створенню нових типів 

комунікаційних сценаріїв для рекламодавців російського ринку [24]. 

Семантичний аналіз - алгоритм автоматичного розуміння текстів, як в 

питанні окремих ключових слів, так і в розумінні смислового навантаження 

тексту. За рахунок семантичного аналізу відбувається детальний розбір 

всього тексту на сторінці, що дає можливість враховувати при таргетінге ще 

й текст з заголовка або основного матеріалу. Система розуміє і прості 

ключові слова, і смислове навантаження тексту. При цьому інтелектуальні 

технології цю інформацію застосовують для побудови рейтингу об'єктів 

(відео, аудіо, контент), яким користувач може надати перевагу.  

Раніше в інтернет-магазинах не застосовувалися системи рекомендацій 

для користувачів. Сьогодні за рахунок конкуренції розвиток  систем 

рекомендацій зробило великий стрибок. Тому існує велика кількість систем 

рекомендацій для підтримки різноманітних  сервісів на сайтів будь-якої 

спрямованості.  

Системи рекомендацій виконують завдання пошукових алгоритмів і є 

альтернативою для пошукових систем. Системи рекомендацій за допомогою 

інтелектуальних технологій використовують пошукові машини шляхом 

індексації незвичайних даних. Такі програми відомі в галузі SMART 

RETAIL. Для їх розвитку є наступні передумови, які вказані дослідниками в 

[21, 25, 26]:  

 зростання обсягів даних мультимедіа, які доступні суспільству;  

 зростання обсягу даних в онлайн режимі;  

 бажання користувачів реально пропускати через себе  тільки 

необхідну інформацію, а також таку, що сподобалася йому;  
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 виявлення профілів користувачів і можливість на цих даних 

оцінювання їх подібності; 

 наявність алгоритмів пошуку схожості користувачів і переліку 

цікавої для користувача інформації.  

Сфера застосування систем рекомендацій дуже поширена в інтернеті. 

От кілька відомих прикладів використання таких систем. Ось кілька 

прикладів широко відомих рекомендаційних систем.  

Amazon (amazon.com).  Ця мережа інтернет-магазинів дозволяє 

побачити користувачам список товарів під час його вибору. За допомогою  

переглядів товарів або послуг формується база даних про пріоритети купівлі 

або, що переглядаються. На  основі цієї вибірки формується рейтинг товарів. 

На основі цього рейтингу покупець може визначитися з необхідністю знайти 

схожий товар. Тобто система дозволяє працювати  аналогами товарів, щоб 

надати користувачеві альтернативний вибір. 

Netflix - основа бізнесу Netflix - оренда фільмів. Зараз компанія 

перейшла на потокове відео, однак перші десять років свого життя вони 

розсилали поштою фізичні DVD, які потім потрібно було посилати назад, 

щоб отримати наступний (гроші при цьому бралися за підписку). Людині, 

звичайно, важко зрозуміти, як це - платити гроші за те, щоб скачати фільм, 

або навіть не завантажити, а подивитися онлайн - але модель виявилася дуже 

успішною, а опублікований для Netflix Prize набір даних на кілька років став 

головним тестовим прикладом для систем колаборатівной фільтрації. Netflix 

прибрала його з відкритого доступу через можливу деанонімізація, і на зміну 

йому прийшов Yahoo! KDD Cup Dataset). 

Last.fm і Pandora – це музичні сайти, які на основі програми 

Audioscrobbler рекомендують музику. Програма дозволяє аналізувати аудіо 

контент (музику, фільми), яку задовольняє користувача. На основі цього 

можуть формуватися йому поради.  
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Google, Yahoo ! – ця пошукова система намагається передбачити, 

наскільки даний документ релевантний даному запиту, намагаються 

передбачити, який рейтинг даний користувач поставить даному продукту. 

Звичайно, в успіху пошукових систем є чимала заслуга моделей, заснованих 

на даних від користувачів (click logs), і, звичайно, пошукова видача часто 

буває Персоналізація, але все-таки завдання трошки інша. У провідних 

пошукових систем є маса побічних проектів, заснованих на рекомендаційних 

системах - наприклад, ми вже згадували Yahoo! Music. 

Таким чином, пошук методів побудові систем рекомендацій на основі 

інтелектуальних технологій є актуальним и своєчасним. 

 

2.2 Стратегії створення Recommendation Systems 

 

Стратегії створення Recommendation Systems засновані на 

різноманітних принципах. Типи стратегії створення Recommendation Systems 

надані на рис.2.1 

 

Рисунок 2.1 - Типи колаборативної фільтрації 

 

Відомі дві основні стратегії створення систем рекомендацій - 

фільтрація контенту (content-based) і спільна (колаборативна) 

фільтрація  (КФ).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0.svg
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Для розробки рекомендаційної системи використовують 4 типи 

фільтрації, які були описані в [26, 27, 28]: 

1) тематичного, заснована на змісті контенту (content base); 

2) спільного, колаборатівного (collaborative filtering); 

3) заснованого на знаннях (knowlege base); 

4) гібридного (Hybrid). 

При фільтрації на основі контенту створюються профілі поведінки 

об'єктів та користувачів. Ці профілі включають інформацію на певний набір 

питань, назви будь-яких товарів або послуг та іншу атрибутивну інформацію. 

Наприклад, цей підхід може використовувати статистичні дані про 

перегляди, які сайти читає користувач. Якщо який-небудь користувач 

звичайно читає сайти про погоду, то тематична фільтрація може 

використовувати цю інформацію для виявлення подібного контенту і 

пропозиції такого контенту в якості рекомендованого для цього користувача. 

Такі дані може бути зібрані автоматично на основі методів подібності. Інший 

приклад, всі користувачі заповнюють анкету, в якій вказують свою 

соціально-демографічні інформацію, інтереси та ін. Про товари з інтернет-

магазину може бути відомо їх опис, призначення, цінова категорія, бренд та 

інші характеристики. Відповідно історії взаємодії користувачів і об'єктів на 

сервісі можна побудувати вибірку. Така вибірка за допомогою методів 

штучного інтелекту може бути перетворена в  навчальну. На основі такої  

навчальної вибірки стає можливим прогнозування або передбачення 

користувача до товарів або послуг, які можуть бути запропоновані 

користувачу у вигляді таргентованій реклами [29]. 

При спільної (колаборатівної) фільтрації використовується інформація 

щодо поведінки об'єктів та користувачів в минулому. Це може бути 

інформація щодо покупок або відповіді на запитання. Але ця інформація 

поєднається з інформацією про поведінку інших користувачів в минулому. 

Якщо спільна фільтрація враховує реакцію інших користувачів, вона 

використовуватиме групові знання для створення рекомендацій на основі 
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подібності користувачів. Іншими словами, рекомендації базуються на 

подібних потребах багатьох користувачів, і ці потреби відрізняються 

методами фільтрації, заснованими на уподобаннях або критеріях поведінки. 

Це надає можливість на основі статистичних даних про бажання множини 

користувачів прогнозувати поведінку одного користувача на основі 

накопиченого досвіду поведінки групи користувачів. 

 Таким чином, це метод. передбачення ступеня переваги в умовах, коли 

рекомендаційна система не володіє якою-небудь описової інформацією про 

користувачів і об'єктах (або не використовує), будує прогноз виключно на 

підставі взаємодії користувачів з об'єктом. Прогнозування поведінки або 

передбачення ступеня користувачів здійснюється на основі оцінки 

важливості уваги множини користувачів до певних об'єктів. Крім того, 

оцінка може бути явною (наприклад, п’ятибальною оцінкою) та неявною 

(наприклад, кількість переглядів на відео). Кінцева мета цього методу - 

максимально точно передбачити поточного користувача системи на раніше 

необроблені об'єкти. Чим більше зібраних оцінок, тим вище точність 

рекомендацій. Виходить, що вони надають допомогу один одному 

фільтрувати об'єкти. Тому такий метод має назву спільною фільтрацією.  Як 

приклад припустимо, що створюється веб-сайт, що пропонує його 

відвідувачам рекомендації щодо послуг або товарів. На основі інформації від 

багатьох користувачів, які підписуються на послуги або товари і читають їх, 

можна згрупувати цих користувачів по їх перевагам. Наприклад, можна 

об'єднати в одну групу користувачів, які цікавляться однім товаром, а інші 

другим. За цією інформацією ідентифікуються найпопулярніші товари серед 

їх множини. Потім – конкретному користувачеві цієї групи - можна 

порекомендувати найпопулярніший товар з тих, на які він ще не підписаний і 

які він не бачив [29].  

При фільтрації, які засновані на знаннях. В основному  системи 

використовуються отримані будь-яким чином знання, найчастіше ці знання 

додаються вручну. Наприклад, користувачі онлайн-магазину можуть 
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вказувати товару інші схожі товари. На основі цих даних і створюються 

рекомендації [30]. 

При фільтрації на гібридної основі. Гібридні підходи поєднують 

колаборатівного і контенту фільтрацію. Такі підходи підвищують 

ефективність (і складність) рекомендаційних систем. Об'єднання результатів 

колаборатівной і контентної фільтрації потенційно дозволяє підвищити 

точність рекомендації. Крім того, гібридний підхід може бути корисний, 

якщо застосування колаборатівной фільтрації починається при значній 

розрідженості даних (т. н. холодний старт). Він дозволяє на першому етапі 

застосовувати контентну фільтрацію для зважування, а потім застосовувати 

ці значення ваги під час колаборатівной фільтрації (в міру "визрівання" 

доступного набору даних по конкретному користувачеві) [31]. 

Таким чином, системи рекомендацій порівнюють однотипні дані від 

різних людей і обчислюють список рекомендацій для конкретного 

користувача. У рекомендаційних механізмах можуть бути використані самі 

різні алгоритми. Отримувані результати можуть відрізнятися в залежності від 

проблеми, для вирішення якої спроектований конкретний алгоритм, і від 

відносин, які присутні в даних. Багато з цих алгоритмів прийшли з області 

машинного навчання (яка, в свою чергу, являє собою під область штучного 

інтелекту), яка займається алгоритмами для навчання, прогнозування і 

прийняття рішень [32].   



34 

 

2.3 Методики побудови спільної (колаборатівної) фільтрації.  

 

Використання спільної (колаборатівної) фільтрації пов'язане з 

наборами даних. Тому колаборатівна фільтрація має два значення: більш 

загальне та вузьке. Більш загальне значення колаборатівної фільтрації 

розглядає фільтрацію інформації як процес з використанням методів спільної 

роботи серед безлічі агентів з їх точками зору або інших джерел даних тощо. 

Спільні методи фільтрації дозволяють використовувати: 

 різні типи даних, що можна виявляти в наслідок моніторингу даних, що 

виникають під час аналізу корисної інформації; 

 різні типи джерел для отримання загальних даних з багатьох джерел;  

 різні типи послуг, про які можна отримати інформацію від споживачів; 

 різні типи електронній комерції та веб-додатків, які орієнтовані на дані 

користувачів тощо. 

Тому спільна фільтрація орієнтована в загалі на фільтрацію даних 

користувачів.  

У вузькому розумінні спільна фільтрація застосовується в  системах 

рекомендацій і орієнтована на прогнозування бажаних потреб або послуг за 

рахунок оцінки бажань інших користувачів. Тобто спільна фільтрація у 

вузькому розумінні – це метод використання відомих оцінок, які отримані від 

групи користувачів, з метою прогнозування переваг іншого користувача, які  

невідомі. Треба підкреслити, що, хоча використана інформація збирається від 

багатьох учасників, передбачення кожного користувача робиться окремо. Це 

відрізняє спільну фільтрацію від інших методів. Спільна фільтрація надає 

середню оцінку, що нас цікавить, для кожного об'єкта. Треба відзначити, що 

сьогодні активно проводяться дослідження в цій галузі. Це викликане тем, 

що є низка проблем застосування методів спільної фільтрації в системи 

рекомендацій. Основна проблема системи рекомендацій – це так званий 
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«холодний старт». «Холодний старт» означає відсутність первинних даних 

щодо об’єкту дослідження, які нещодавно з’явилися в системі.  

Причиною тут є проблема рефералів. Referral - «напрям» - учасник 

партнерської програми, який зареєструвався за рекомендацією іншого 

учасника. Така схема маркетингу широко поширена в інтернеті і передбачає 

реєстрацію на сайтах, що надають якісь послуги. У цьому процесі система 

рефералів використовує комбінацію явних та неявних методів для збору 

даних користувачів. Але  метод спільної фільтрації в системи рекомендацій 

під час застосування  рефералів не може дати точну оцінку. Тому 

розглядаються різні методи побудови колаборатівной фільтрації. 

Перша ґрунтується на колективному досвіді групи. Цей підхід був 

запропонованим першим в колаборатівной фільтрації. Тому він найбільш 

поширеній в багатьох рекомендаційних системах. Суть його у тому, що для 

користувача, який активно себе показує, за допомогою спеціальних методів  

підбираються інші користувачі, які схожих з ним. Потім вони об‘єднуються в 

групу. Природне, що під час такого підходу виникає комбінація оцінок 

відносно певної підгрупи. Звідси ця комбінація може бути задіяна для 

прогнозу ступені активності користувача у вигляді деякого показника.  

У даного підходу можна виділити наступні основні кроки, які 

перераховані в [33]: 

1. Присвоїти оцінку (рейтинг) будь-якому користувачу, яку порівняти з 

іншими його оцінками. 

2. Наметіть кілька користувачів, які мають максимальну оцінку 

(рейтинг) щодо схожості.  

3. Для кожного користувача зробити передбачену оцінку того, що деякі 

об‘єкти він недооцінив, на основі оцінок інших користувачів з його групи. 

Друга методика ґрунтується на побудованій математичної моделі. 

Цієї підхід побудованій для оцінок користувачів на основі вимірювання 

параметрів за допомогою статистичних моделей. Такі статистичні моделі 

побудовані за допомогою відомих методів, а саме: методу байесових мереж, 
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кластеризації, латентної семантичної моделі (сингулярне розкладання, 

імовірнісний латентний семантичний аналіз, приховане розподіл Діріхле і 

марковськіх процесів для прийняття рішень). Це дозволяє використовувати 

інтелектуальній аналіз даних за допомогою технологій машинного навчання, 

для виявлення закономірності на основі навчальних даних, створюються 

відповідні моделі. Під час наявності великої кількості параметрів в такої 

моделі в залежності від їх типу може бути зменшена їх кількість за 

допомогою методу principal component analysis  (PCA) чи метод головних 

компонент. PCA — метод факторного аналізу в статистиці, який 

використовує ортогональне перетворення множини спостережень з можливо 

пов'язаними змінними (сутностями, кожна з яких набуває різних числових 

значень) у множину змінних без лінійної кореляції, які називаються 

головними компонентами. Метод головних компонент — один з основних 

способів зменшити розмірність даних, втративши найменшу кількість 

інформації. Таким чином такій підхід розглядається як комплексний. А це 

дає більш точні прогнози, так як допомагає розкрити приховані, невидимі 

фактори, або властивості об'єктів або процесів, що пояснюють оцінки, які 

передбачаються. Такій комплексний спосіб має багато переваг, а саме: 

дозволяє  краще обробляти рідкісні матриці, ніж методи на основі сусідства; 

дозволяє допомагати класифікувати дані в великих наборах цих даних. 

Недоліком цього методу є складне програмне забезпечення для створення 

моделі. Треба тут відмітити, що необхідно шукати компроміс між точністю і 

складністю моделі, так як можна втратити корисну інформацію в зв'язку з 

скороченням моделей [34]. 

Третя методика - змішуємо першу і другу (гібридної). Це більш 

складний метод, що дає більш точні прогнози. Цей метод поєднує методи, 

засновані на сусідстві та на основі моделей. Гібридний метод є найбільш 

поширеним у розробці систем комерційних рекомендацій щодо сайтів, 

оскільки він допомагає подолати обмеження оригінального методу (на основі 
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мікрорайонів) та покращити якість прогнозів. Цей метод також долає 

проблеми даних, що досить розріджені, та її втрати. [35]. 

Основний метод використання фільтрації в процесі рекомендацій - 

використовувати поєднання явних та неявних методів збору даних 

користувачів. 

Наприклад, при явному зборі даних: 

 Користувач виконує оцінку певного об'єкту; 

 Користувач розділяє групу об'єктів від найкращої до гіршої; 

 Користувач вибирає найкраще з двох запропонованих об’єктів. 

  Попросіть користувача створити список об'єктів, які йому 

подобаються. 

Для отримання даних під час явного збору даних виконується 

наступний алгоритм.  

1. Користувачі просять оцінювати об'єкти в різних масштабах наступним 

чином:  

• класифікувати групи об'єктів від найкращого до гіршого;  

• визначити два об’єкти, що краще; 

 Результатом є список об’єктів, створених користувачами. 

2. Виконується аналіз поведінки користувача під час виконання першого 

пункту наступним чином: 

 визначають перегляди користувача інших Інтернет-магазинів; 

  виконується збереження записів поведінки користувачів в Інтернеті; 

•   відстежується вміст пошуку комп'ютерів користувачів; 

 Результатом є список об’єктів, які переглядав користувач, для 

створення його профілю. На основі аналізу цих даних система рекомендацій 

будує порівняння між однотипними даними різних людей і визначає список 

рекомендацій для конкретного користувача. 
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2.4 Уразливі елементи Recommendation Systems. 

 

Розрідженість даних. Як правило, більшість комерційних систем 

рекомендацій засноване на великій кількості даних (товарів), в той час як 

більшість користувачів не оцінюють продукти. В результаті матриця 

"суб'єкт-користувач" дуже велика і розріджена, що викликає особливі 

проблеми при розрахунку рекомендацій. Ця проблема особливо серйозна для 

нових систем, які щойно з'явилися [32]. 

Масштабованість. Під час збільшення кількості користувачів 

збільшується кількість даних. Тому у системі виникають проблеми зі 

масштабованістю. Наприклад, з 10 мільйонами замовників та 1 мільйоном 

проектів спільний (спільний) алгоритм фільтрації, складність якого дорівнює, 

вже надто складна для обчислень. Так само багатьом системам потрібно 

негайно відповідати на всі запити користувачів в Інтернеті незалежно від 

історії їх придбання та рейтингів. 

Проблема холодного старту. Для систем рекомендацій великі 

проблеми - нові проекти чи нові користувачі. Холодний старт - типова 

ситуація, коли недостатньо накопичення даних, щоб рекомендувати 

правильну роботу системи (наприклад, коли товар новий або рідко 

придбаний). Якщо середній бал обчислюється з оцінок лише трьох 

користувачів, то така оцінка, очевидно, буде ненадійною та зрозумілою для 

користувачів. Часто в таких ситуаціях рейтинги штучно коректують 

наступним чином: 

Перший спосіб - показувати не середнє значення, а згладжені середнє 

(Damped Mean). Сенс такий: при малій кількості оцінок відображається 

рейтинг більше тяжіє до нікому безпечного «середнього» показнику, а як 

тільки набирається достатня кількість нових оцінок, «усереднюються» 

коригування перестає діяти [38]. 

Другій підхід - розраховувати по кожному рейтингу інтервали 

достовірності (confidence Intervals). Математично, чим більше оцінок, тим 
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менше варіація середнього і, отже, більше впевненість в його правильності. А 

в якості рейтингу можна виводити, наприклад, нижню межу інтервалу (Low 

CI Bound) [38].  

При цьому зрозуміло, що така система буде досить консервативною, з 

тенденцією до заниження оцінок з нових товарів. Оскільки оцінки обмежені 

певною шкалою (наприклад від 0 до 1), звичайний спосіб розрахунку 

інтервалу достовірності тут погано застосуємо: через хвости розподілу, що 

йдуть на нескінченність і симетричності самого інтервалу. Є альтернативний 

і більш точний спосіб його порахувати - Wilson Confidence Interval. При 

цьому виходять несиметричні інтервали приблизно такого вигляду[32]. 

Синонімія . Синонімією називається тенденція схожих і однакових 

предметів мати різні імена. Більшість систем рекомендацій не здатні виявити 

приховані зв'язки і тому визначають їх як різні. Наприклад, «відео з 

концертом» чи «музичне відео» відносяться до одного жанру, але система 

сприймає їх як різні [33]. 

Шахрайство. У системах рекомендацій споживачі можуть давати 

позитивні або негативні оцінки. Тоді для своїх об‘єктів споживач може 

надати позитивні оцінки, а для конкурентних погані. Тому системи 

рекомендацій можуть сильно впливати на продажі і прибуток. Це надає 

можливість шахрайським чином піднімати рейтинг своїх продуктів і 

знижувати рейтинг своїх конкурентів [32].
 
 

Різноманітність. Коллаборативна фільтрація спочатку покликана 

збільшити різноманітність, щоб дозволити відкривати користувачам нові 

продукти з незліченної безлічі. Що стосується продажів та рейтингів, це 

створює дуже складні умови для просування нових товарів і маловідомих 

товарів, оскільки їх замінили продукти, які давно користуються 

популярністю на ринку. У свою чергу, це лише посилить ефект «багатіють 

збагачуються» і призведе до зменшення різноманітності [34]. 

Біла ворона. "Біла ворона" включає користувачів, які не завжди згодні з 

більшістю інших. Через їх неповторний смак неможливо нічого їм 



40 

 

рекомендувати. Однак у цих людей виникають труднощі з отриманням порад 

у реальному житті, тому вони ще не шукали рішення [36]. 

Застосування в соціальних мережах. Фільтрація спільного 

використання широко використовується в бізнес-сервісах. Перший сценарій - 

це створення рекомендацій щодо цікавої та популярної інформації на основі 

"голосу" громади. Такі сервіси, як Reddit і Digg - типові приклади систем, що 

використовують алгоритми спільної фільтрації. Інша сфера використання - це 

створення персоналізованих рекомендацій для користувачів на основі їх 

попередньої діяльності та інших подібних даних про переваги користувачів. 

Цей спосіб реалізації можна знайти на веб-сайтах, таких як YouTube, Last.fm 

та Amazon, та географічних службах, таких як Gvidi та Foursquare [37]. 

 

2.5 Математична модель побудови Recommendation Systems 

 

Спільна фільтрація (CF) використовується для побудови системи 

рекомендацій. Основні припущення про спільну фільтрацію полягають у 

наступному: Люди, які оцінювали будь-яку тему аналогічним чином у 

минулому, схильні проводити подібні оцінки щодо інших тем у 

майбутньому. 

Системи спільної фільтрації зазвичай використовують двоступеневий 

підхід [34]: 

   Використовувати оцінки однодумців, знайдених на першому 

кроці, для обчислення прогнозу. 

  Знайти споживачів, які мають спільне судження з "активними" 

(передбачуваними) користувачами. 

В системі існує алгоритм, заснований на об'єктах (продуктах). 

Алгоритм включає наступні етапи [35]: 

 Побудова матриці, яка визначає зв’язок між парами об'єктів для 

пошуку подібних об’єктів. 
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  Використання матриці та інформації про користувачів з метою 

встановлення прогнозів. 

На основі таємних спостережень за нормальною поведінкою 

користувачів (на відміну від явних користувачів, які збирають рейтинги), 

існує ще одна форма спільної (спільної) фільтрації. У цих системах ви 

можете спостерігати за тим, що робив користувач та що робили інші люди 

(яку музику вони слухали, яке відео вони переглядали, яку пісню вони 

купили) і використовуйте ці дані, щоб передбачити подальшу поведінку 

користувача або передбачити поведінку користувача за певної можливості. 

Математична модель такого підходу має наступний вигляд, що можна 

розглянути на типовому приклади такого підходу. Нехай є система 

рекомендацій CF, яка заснована на виробі користувачеві топ-N рекомендації. 

Звідси вартість оцінки, яку користувач «u» дає виробу «i» може бути 

розрахована як сукупність схожих оцінок виробу іншими користувачами: 

 

                                          (2.1) 

 

де «U» - це сукупність N користувачів, які близькі до користувача u, що 

оцінює виріб «i».  

Тоди можна визначити деякі приклади функцій агрегації користувачів в 

групи: 

               (2.2) 

де k - нормуючий множник, визначається як  
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                                  (2.3) 

Де є середня оцінка користувача u для всіх виробів, оцінених ним. 

Тому алгоритм на основі сусідства використовує середньозважене 

значення всіх оцінених значень для обчислення подібності двох користувачів 

або продуктів для прогнозування для користувачів. Розрахунок подібності 

між продуктами або користувачами є важливою частиною цього методу. З 

цією метою використовуються багаторазові вимірювання на основі 

скалярних продуктів, наприклад, кореляція Пірсона та подібність. 

Через кореляцію Пірсона подібність двох користувачів X, Y 

визначається як 

          (2.4) 

Де Ixy - це набір елементів, оцінених користувачем x та користувачем 

y: 

Скалярний метод на основі продукту визначає скалярний продукт між 

двома користувачами x і y, як: 

(2.5) 

Основні користувацькі алгоритми рекомендацій N використовують 

векторну модель на основі подібності для визначення K-користувача, 

найближчого до активного користувача. 

Після виявлення найбільш схожих користувачів їх відповідні матриці 

агрегуються для визначення рекомендованого набору елементів. 
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Популярний метод пошуку схожих хеш-чутливих користувачів, що 

реалізує механізм пошуку найближчого сусіда за лінійним часом. Цей метод 

також має деякі недоліки. Коли дані рідкісні, його продуктивність знизиться, 

що зазвичай відбувається у мережевих продуктах. Це ускладнює 

масштабованість методу та створює проблеми з великими наборами даних. 

Хоча він може ефективно працювати з новими користувачами, спираючись 

на структури даних, додавання нових елементів стає складнішим, що 

зазвичай ґрунтується на уявленні про конкретні компоненти векторного 

простору. Додавання нових елементів вимагає включення нового проекту та 

повторного вмісту всіх елементів у структурі.Цей метод дає рекомендації 

щодо оцінок користувачів, побудованих за допомогою наступних методів 

шляхом вимірювання параметрів статистичної моделі: 

 Байєсівський мережевий метод 

 Кластеризація 

Латентна семантична модель (сингулярна декомпозиція, імовірнісний 

латентний семантичний аналіз, латентний розподіл Діріхле та процес 

рішення Маркова на основі моделі) [39]. 

Використовуючи обмін даними, алгоритми машинного навчання 

розробляють моделі для пошуку моделей на основі даних навчання. 

Використовуючи метод головного компонента, кількість параметрів у моделі 

можна зменшити відповідно до типу. Цей метод є більш комплексним і дає 

більш точні прогнози, оскільки 

Допомагає виявити потенційні фактори, що пояснюють спостережувані 

значення [40]. 

Цей спосіб має багато переваг. Він обробляє рідкісні матриці краще, 

ніж методи, засновані на сусідстві, що, в свою чергу, полегшує розширення 

масштабних наборів даних. Недоліком цього методу є «дороге» створення 

моделі [41].  
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Існує компроміс між точністю та розміром моделі, оскільки ви можете 

втратити корисну інформацію через зменшення моделі. 

Змішані методи. Цей метод поєднує методи, засновані на сусідстві та 

на основі моделей. Гібридний метод - найпоширеніший метод розробки 

системи рекомендацій щодо комерційних сайтів, оскільки він допомагає 

подолати обмеження оригінального оригінального методу (на основі 

мікрорайонів) та покращити якість прогнозів. Цей метод також долає 

проблеми розрідженості даних та втрати інформації. Однак цей спосіб 

складний і дорогий у здійсненні та застосуванні. 

Таким чином, основна модель використання рекомендаційної системи 

узагальнена. Різні методи використовують різні дані про користувачів та 

об’єкти. У кожного методу є свої переваги та недоліки. Наприклад, метод 

спільної фільтрації рекомендує метод об'єкта, не знаючи, що це за об'єкт, але 

він забезпечує надійну оцінку болю. Метод аналізу контенту вирішує 

проблему рекомендації нових об’єктів. Але для їх доброї роботи потрібні 

текстові дані про об’єкт. Якщо недостатньо інформації про користувачів, 

об'єкти та оцінки цих алгоритмів, будь ласка, використовуйте метод 

використання бази знань. При цьому вимоги користувача відображаються 

інтерактивне. 
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3 ПОБУДОВА СИСТЕМИ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ТАРГЕТОВАНОЇ 

РЕКЛАМИ В SMART RETAIL 

 

3.1 Принципи побудови систем рекомендацій. 

 

Таргетована реклама має важливу особливістю - вона вміє формувати 

попит. Відомо, що метою таргетингу є побудова повідомлення, яке має 

цільове рекламно-інформаційне значення для визначеній частині аудиторії. 

Це зроблено для підвищення ефективності взаємодії з аудиторією за рахунок 

отримання більшої віддачі від такої взаємодії. Мова йде про те, що мета 

таргетингу – «спрямовувати» рекламні повідомлення (насамперед, банери) в 

потрібне русло, концентруючи їх вплив виключно на цільовій аудиторії. 

Завдяки цьому віддача від взаємодії з інтернет-користувачами збільшується, 

а при переході з рекламного повідомлення на сайті, людина, яка відноситься 

до цільової групи, з більшою ймовірністю придбає товар.  

Крім переваг таргетована реклама має мінуси, які потрібно враховувати 

під час її впровадження та налаштування [10]: 

 Мотивація перетворення користувачів соціальної мережі нижча, ніж 

для відвідувачів пошукової системи. Вони не мають чітких вимог щодо 

товарів чи послуг, як і ті, хто має намір шукати товари в Інтернеті. Вони 

створені для спілкування та розваг, і не хочуть зовнішніх посилань на 

сторонні ресурси. 

 Потрібно часто змінювати вміст і зображення реклами. 

  Цільову рекламу потрібно встановлювати для різних соціальних 

мереж по різному. 

 Через неправильні налаштування кампанії може бути витрачено 

великий бюджет на недійсні покази. 

 Низький рівень достовірності персональних даних. 
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 Негативне ставлення користувачів до відстеження їх дій. 

 Вигорання цільової аудиторії. 

 Висока вартість розміщення в умовах конкуренції. 

 Схильність блокування сервісом AdBlock. 

 Мінімальна тривалість результату. 

 Очевидність комерційної складової в повідомленні. 

Для усунення цих недоліків треба застосування інтелектуальних 

технологій, щоб надавати прогнозовану інформацію щодо бажань 

користувачів, створювати автоматично контекст таргетованої реклами для 

швидкої заміни, вести пошук нової цільової аудиторії та ін. 

Однією з таких технологій є системи рекомендацій. Системи 

рекомендацій є підкласом систем фільтрації інформації, яка прагне 

передбачити «рейтинг» або «уподобання», який користувач надав би 

предмету чи соціальному елементу, який вони ще не розглядали, 

використовуючи модель, побудовану з характеристик предмета (контент-

підходів) або користувача соціальне середовище (підходи спільної 

фільтрації). Такі системи рекомендацій використовують: 

 Електронна комерція.  

 Веб-портали. 

 Інтернет-радіо. 

 Потокове відео. 

 Медіа / Новини. 

Для розробки рекомендаційної системи використовують 4 типи 

фільтрації: [26, 27, 28] 

 тематичного, заснована на змісті контенту (content base); 

 спільного, колаборатівного (collaborative filtering); 

 заснованого на знаннях (knowlege base); 

 гібридного (Hybrid). 

Для побудови систем рекомендацій застосовують такі методи: 
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 Відстежувати активність користувачів щодо відвідування сайтів. 

 Зберігати активність користувачів щодо чату використання 

інтернет. 

 Генерувати моделі користувачів відповідно їх профілю.  

 Подавати рекомендації щодо надання тергетованій реклами. 

 Ідентифікувати та відстежувати користувачів по фрагментам 

запитів даних, відправлений веб-сервером і зберігається на 

комп'ютері користувача (cookie). 

 Збирати / генерувати метадані про історії переглядів контенту 

(відео) за допомогою: URL-адресів, Headlines, Sqoop, Custom 

Scripts.  

 Генерувати функції для історій LDA from Mahout, Custom 

extensions. 

Збирати / генерувати метадані про історії переглядів контенту (відео) за 

допомогою: URL-адресів, Headlines, Sqoop, Custom Scripts. Має особливості. 

URL-адрес - це абревіатура, що позначає термін Universal Resource 

Locator (загальний покажчик ресурсу). URL-адрес  - форма унікального 

адресу конкретного веб-ресурсу в мережі Інтернет. Він може посилатися на 

веб-сайт, який-то індивідуальний документ або зображення. Користувачеві 

Інтернету потрібно вставити цей код в поле пошуку, щоб знайти потрібний 

сайт, документ, папку або зображення. Простою мовою це означає наступне: 

завдяки URL адресою користувач дізнається інформацію про те, де 

знаходяться потрібні йому дані (Рис.3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Приклад URL адреси 
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У адреси URL є цілком конкретна структура, яка включає:  

 Метод доступу до ресурсу, він же іменується мережевим 

протоколом; 

 Авторизація для доступу; 

 Хост - DNS адресу, прописується як IP адреса; 

 Порт - обов'язковий атрибут при вказівці IP адреси (за 

замовчуванням - 80 порт); 

 Шлях - інформація про метод отримання доступу; 

 Параметр (якір) - дані про фото всередині ресурсу (посилання на 

абзац всередині сторінки сайту). 

Headlines (заголовки, рубрики) - рядок слів, надрукований великими 

літерами, як назва розповіді в газеті, або основні моменти новин, які 

транслюються по телебаченню чи радіо (Рис.3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Приклад Headlines (EXTRA! EXTRA!) 

Sqoop - інструмент, призначений для передачі даних між Hadoop і 

серверами реляційних баз даних.  Hadoop  вільно розповсюджуваний набір 

утиліт, бібліотек і фреймворк для розробки і виконання розподілених 

програм (Рис.3.3). 
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Рисунок 3.3 – Приклад Sqoop [42] 

 

Custom Scripts – це спеціальні сценарії (скрипти), які створювали 

адміністраторами, для доступу до сайтів (Рис.3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Приклад Custom Scripts [42] 

 

Генерування функції для історій LDA from Mahout, Custom extensions 

має особливості. 

LDA from Mahout – це тематичне моделювання за допомогою Apache 

Mahout. Mahout засновано на алгоритмі латентного розміщення Дирихле 

(LDA). Алгоритм LDA (Deerwester) – це трирівнева ієрархічна байєсівську 

модель, в якій елементи набору моделюються як кінцева суміш безлічі 

вихідних тем. Він породжує імовірнісну модель для наборів дискретних 

даних про теми, що цікавлять користувачів. Кожна тема, в свою чергу, 
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моделюється як нескінченна суміш множини вихідних ймовірностей тем 

(Рис.3.5)..  

 

Рисунок 3.5 – 10 прикладів LDA from Mahout[43] 

 

На рис.3.5 надано, що алгоритм LDA перетворює контекст (кластери 

слів) в теми, виходячи з припущення, що вихідні документи присвячені 

певному числу тем, але невідомо, який документ до якої теми відноситься, а 

також, як називається тема. На перший погляд, ідея видається марною, однак 

знання про теми, в яких є асоційовані слова. Асоційовані слова – це слова, які 

схожі за змістом. Наприклад, в поєднанні з інтелектуальними програмами, ці 

асоційовані слова можна було б використовувати для наділення пошукового 

додатка додатковими засобами виявлення інформації. Або ж їх можна 

застосувати для складання короткої тематичної підпорки анотації для пошуку 

великого набору документів. Тематичні підпорки корисні і в інших 

завданнях, наприклад, класифікації та колаборативной фільтрації.  

Custom extensions  - це спеціальне розширення (код) користувальницькі 

розширення, який використовується користувачем для подальшого 

настроювання пошуку інформації (Рис.3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Приклад Custom extensions[44] 
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Користувальницьке розширення - це користувальницький сценарій у 

вигляді програмного коду, який визначає дії для процесу. Користувальницьке 

розширення дозволяє використовувати єдиний код, написаний код у рамках 

будь-якого процесу. При використанні користувальницьких розширених 

аналітиків не потрібно працювати з кодом - налаштована операція 

виробляється в графічному інтерфейсі. Це можливо не лише економічно 

використати популярні сценарії в бізнес-процесах, але створити всі сценарії, 

доступні для використання особами, що не мають знань про програмування. 

Як раніше було сказано, що система рекомендацій, які підвищують 

бізнес-показники за рахунок релевантних рекомендацій користувачеві в 

правильному місці, в правильний час і через правильний канал комунікації. 

Релевантність (від лат. relevo – піднімати, полегшувати ) – це міра 

відповідності результатів пошуку завданню поставленому в пошуковому 

запиті. Релевантність визначається  пошуковим алгоритмом [49].  

У спрощеному технічному розумінні під релевантністю розуміється 

декілька ключових слів або фраз, що містяться в тексті, і їх відповідність 

конкретним пошуковим запитам з точки зору пошукових систем. Однак таке 

розуміння актуальності (як чистого формального стандарту) є неточним і 

повним, оскільки значення та корисність тексту не повністю визначаються 

словами, якими користувач користується, щоб знайти потрібну йому 

інформацію. 

Релевантність сторінок веб-сайту є найважливішою частиною 

оптимізації пошукових систем. Основним завданням є відокремлення сайтів, 

які надають корисних якісну інформацію, від сайтів, які відповідають лише 

формі пошуку, без додавання смислового навантаження або унікальних 

даних про предмет пошуку. Тому пропонується застосування рекомендаційні 

системи для пошуку релевантних рекомендацій користувачеві в правильному 

місці, в правильний час і через правильний канал комунікації. 

Відомо, що для розробки рекомендаційної системи використовують 

такі типи фільтрації [26, 27, 28]: 
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1) тематичного, заснована на змісті контенту (content base) - 

розраховуються ознаки для користувачів і об'єктів та будується модель 

класифікації / регресії, що наближає оцінку; 

2) спільного, колаборатівного (collaborative filtering) - рекомендації для 

користувача будуються на основі оцінок схожих користувачів; 

3) Demographic - рекомендації будуються на основі переваг в різних 

групах, проводиться сегментація користувачів на групи, вичислити переваги 

для цих груп; 

4) Utility-based - для кожного користувача будується функція 

корисності (user based utility function) на основі даних про пріоритети 

користувача; 

5) заснованого на знаннях (knowlege base) - будується база знань про те, 

як об'єкти співвідносяться з інтересами та уподобаннями користувача; 

6) гібридного (Hybrid) – це комбінація різних типів. 

Тому для оцінки якості побудови рекомендаційної системи виникає 

необхідність визначення показників якості побудови систем рекомендацій. 

 

3.2 Алгоритм оцінки якості побудови систем рекомендацій. 

 

Рекомендаційна система допомагає вирішувати певне завдання 

таргетованій реклами. Відомо багато робіт, що присвячені рекомендаційним 

системам, в яких надаються багато різних якісних характеристик та 

чисельних показників (метрик) [26, 27, 28]. 

Якісних характеристики – це властивість системи, яка не має кількісної 

мери визначення. Наприклад, синтетична властивість життєвий досвід 

людини – попит, якій базується на знаннях, вміннях та навичках. Природне, 

що кількісне оцінити попит не  можливо. Кількісні показники – це 

властивість системи, яка має кількісну меру визначення. На основі 

показників може бути визначений критерій, якій має обмеження (більш, 
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менш). Наприклад, основними характеристиками якості рекомендаційних 

систем є: 

1. Предмет рекомендації (що рекомендується - це можуть бути 

товари, статті, новини, зображення, відео, люди, музика, плейлисти та інше). 

2. Мета рекомендації (навіщо рекомендується - покупка, 

інформування, навчання, заклад контактів). 

3. Контекст рекомендації (Наприклад, що зараз роблять користувачі: 

переглядають продукти, слухають музику та спілкуються з людьми). 

4. Джерело рекомендації (Хто рекомендує: аудиторія, схожі 

користувачі, експертна спільнота). 

5. Ступінь персоналізації (Неперсоніфікована, особиста 

рекомендація). 

6. Прозорість (Довіра рекомендації, боротьба з реакцією на покупку 

та обманом продавця). 

7. Формат рекомендації (Спливаюче вікно, стрічка веб-сайту, 

відсортований список, стрічка в нижній частині екрана чи інший вміст). 

8. Алгоритми Класичні алгоритми ґрунтуються на підсумкових 

(неособистих), на основі контенту (модель на основі опису товару), спільній 

фільтрації (спільна фільтрація), матричній декомпозиції (метод на основі 

матричного розкладання) тощо. 

 Однак оцінити якість рекомендаційної системи та відповідного 

алгоритму рекомендацій важко таким чином - це залежатиме від великої 

кількості умов [45].  

Кількісними показниками для оцінки (вимірювання) – є такі метрики: 

кількість відвідувачів, кількість продаж, кількість кліків по оголошенню, 

середньоквадратичне відхилення (RMSE), середнє абсолютне відхилення 

(MAE) або показник СTR (click-through rate — показник кликабельності) та 

ін. 

Для визначення будь-яких показників для оцінки рекомендаційних 

систем в першу чергу потрібна матриця переваг з шаблонами споживання.  
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Матриця переваг - це матриця, в якої по одній з осей відкладені всі 

клієнти сервісу (Users), а по інший - об'єкти рекомендації (Items) (Рис.3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Приклад матриці переваг 

 

На перетині деяких пар (user, item) дана матриця заповнена оцінками 

(Ratings) - це відомий нам показник, що вказує на зацікавленість користувача 

в визначеному об‘єкті покупки, виражений за заданою шкалою (наприклад 

від 1 до 5)  

Шаблони споживання створюються на підставі цих матриць. Шаблони 

споживання у різних людей відрізняються. Звідси можна виділяти по 

пріоритетам  різних людей групи товарів. При цьому можуть бути два класи 

товарів:  

 повторювані (часто купуються) 

 неповторні (рідке купуються).  

Якщо продукт не можна явно віднести до одного з класів, то 

застосовуються інші критерії, наприклад, хтось ходить в магазин тільки 

заради якогось товару, хтось купує за типовим списку з усього каталогу, а 

хтось просто з «цікавий»  для спроби. 

Поняття «цікавий» суб'єктивне тому, що є користувачі, у яких є 

консервативні рекомендації, і яким  потрібні тільки те, що вони бажають 

(conservative recommendations), а є інші користувачі, яким  потрібні нові 

відчуття  від нестандартних товарів або послуг (risky recommendations). Тому 
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необхідно формувати індивідуальні рекомендації користувачеві на основі 

використання інформації з шаблону оцінок користувача. 

Відомо, що оцінку, яка призначена для відповідного користувача 

отримується наступним чином [46, ]: 

 explicit ratings, тобто явно, коли користувач сам ставить рейтинг 

товару, залишає відгук, лайкають сторінку; 

 implicit ratings, тобто неявно, коли користувач явно своє 

ставлення не виражає, але можна зробити непрямий висновок з 

його дій: купив товар - значить він йому подобається, довго читав 

опис - значить є інтерес та ін. 

Явні переваги краще - користувач сам говорить про те, що йому 

сподобалося. Однак на практиці не всі користувачі мають бажання це робити. 

Тому потрібно використовуються відразу обидва типи оцінок. Для цього 

необхідно передбачати ступінь інтересу покупця (Prediction) на основі 

аналізу явних пріоритетів покупця і формувати нові рекомендації 

(Recommendation). 

Неявно переваги – це досить складне для визначення бажань 

користувача. Але тут потрібні технології штучного інтелекту, які 

допоможуть визначати бажання на основі аналізу поведінки користувача під 

час ознайомлення з рекламою товару. Наприклад, In-Image Ads - побудова 

іміджу та точкова інтеграція реклами, In-screen Video - побудова знання і 

якісне брендингові посилення відео-реклами, In-Scroll Ads - залучення 

споживача і можливість інтерактивного сторітеллінга. 

Технологія In-image базується на основі технології штучного інтелекту 

для розпізнавання зображень і тексту. Такою технологією є комп'ютерній зір 

(Computer Vision), якій доповнений технологією семантичного аналізу 

(Semantic Analysis). 
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Комп'ютерне зір - це технологія, за допомогою якої машини можуть 

знаходити, відстежувати, класифікувати та ідентифікувати об'єкти, 

витягуючи дані з зображень і аналізуючи отриману інформацію [51]. 

Семантичний аналіз - алгоритм автоматичного розуміння текстів, як в 

питанні окремих ключових слів, так і в розумінні смислового навантаження 

тексту [52]. 

За допомогою технології комп'ютерного зору виконується 

розпізнавання зображення, що дає можливість робити таргетинг по 

конкретних об'єктах (авто, гаджети), особам (зірки, чоловіки або жінки), 

логотипів або навіть ситуацій. Це відкриває можливості по створенню нових 

типів комунікаційних сценаріїв для рекламодавців російського ринку. Що 

стосується технології семантичного аналізу, то він  дає можливість 

враховувати виконувати розбір тексту, заголовків або іншого матеріалу. Така 

система розуміє і зображення, і смислове навантаження тексту. Наприклад, 

на Рис 3.8 показано, як така система визначила на руці браслет і надала 

відносно його рекламу. 

 

Рисунок 3.8 – Приклад технології In-image [47] 

 

Рекомендації можуть бути неперсоналізовані і персоналізовані.  
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Неперсоналізовані рекомендації найпростіші в реалізації. У них 

потенційний інтерес користувача визначається просто середнім рейтингом 

товару. Показуватися рекомендації можуть: як банер збоку від опису товару, 

як результат запиту, відсортоване за певним параметру або якось ще. 

Середній рейтинг від покупців також може зображуватися різними 

способами. Це можуть бути зірочки поруч з товаром, кількість лайків, 

різниця позитивних і негативних голосів (як зазвичай роблять на форумах), 

частка високих оцінок або взагалі гістограма оцінок. Гістограми - найбільш 

інформативний спосіб, але у них є один мінус - їх складно порівнювати між 

собою або сортувати, коли потрібно вивести товари списком. Під час 

неперсоналізовані рекомендації є проблема холодного старту і актуальності 

рекомендацій. 

Холодний старт - це типова ситуація, коли ще не накопичено достатню 

кількість даних для коректної роботи рекомендаційної системи (наприклад, 

коли товар новий або просто його дуже рідке купують).  

Актуальність рекомендацій. У деяких випадках також важливо 

враховувати «свіжість» рекомендації. Це особливо актуально для статей або 

постів на форумах. Свіжі записи повинні частіше потрапляти в топ. Для 

цього використовуються коригувальні коефіцієнти (damping factors). Нижче 

пара формул для розрахунку рейтингу статей на медіа сайтах. 

 

Персоналізовані рекомендації. Персональні рекомендації передбачають 

максимальне використання інформації про користувача, в першу чергу про 

його попередні покупки. Ці рекомендації формуються в декілька етапів: 

 система переглядає вподобані раніше облікові записи, 

 ідентифікує схожі акаунти, 

 обирає з них множину дописів, 

 фільтрує (видаляє спам, дезінформаційні пости та жорстокий 

контент), 
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 складає список з 25 пріоритетних постів (де 1 – користувачу 

найімовірніше сподобається цей контент, 25 – найменш 

вірогідно, що користувачу сподобається цей контент), 

 розміщує ці пости у вкладці з рекомендаціями. 

Одним з підходів визначення персональних рекомендацій є метод 

контекстної фільтрації (content-based filtering). В рамках даного підходу опис 

товару (content) зіставляється з інтересами користувача, отриманими з його 

попередніх оцінок. Чим більше товар цим інтересам відповідає, тим вище 

оцінюється потенційна зацікавленість користувача. 

 

3.3 Оцінка якості системи рекомендацій, яка побудована  

 

Тестування рекомендаційної системи, яка побудована - процес 

складний при використанні інтелектуальних технологій машинного 

навчання. У завданнях машинного навчання є два основні підходи до 

тестування: 

 offline - тестування моделі на історичних даних за допомогою 

ретро-тестів,  

 тестування готової моделі за допомогою A/B тестування 

(запускаємо кілька варіантів, дивимося який дає кращий 

результат).  

Обидва ці підходи активно застосовуються при розробці 

рекомендаційних систем. 

Оffline тестування - це комп'ютеризоване тестування, яке відбувається 

без підключення до Інтернету. При цьому самі тестові програми можуть 

доставлятися з використанням каналів Інтернету, а результати теж можуть 

передаватися по каналах на обробку в методичному центрі, але під час 

самого тестування випробовуваний працює тільки з даними, розміщеними на 
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локальному комп'ютері. Оffline тестування є надійним інструментом для 

проведення комп'ютерного тестування. 

Відомо, що оцінити точність прогнозу можна тільки на ті товари, які 

користувач уже оцінив. Для цього треба застосовувати різні підходи.  

Стандартний підхід - це крос-валідація методами leave-one-out і leave-

p-out. Багаторазове повторення тесту з усередненням результатів дозволяє 

отримати більш стійку оцінку якості. 

leave-one-out - модель навчається на всіх оцінених користувачем 

об'єктах, крім одного, а тестується на цьому одному об'єкті. Так робиться для 

всіх n об'єктів, і серед отриманих n оцінок якості обчислюється середнє. 

leave-p-out - те ж саме, але на кожному кроці виключається p точок. 

Всі метрики якості можна умовно розділити на три категорії: 

 Prediction Accuracy - оцінюють точність пророкує рейтингу, 

 Decision support - оцінюють релевантність рекомендацій, 

 Rank Accuracy метрики - оцінюють якість ранжирування 

видаються рекомендацій. 

На жаль, не існує єдиної рекомендованої метрики на всі випадки життя 

і кожен, хто займається тестуванням рекомендаційної системи, підбирає її під 

свої цілі. 

Рекомендаційні системи в онлайн бізнесі, як правило, переслідує дві 

цілі: 

 проінформувати користувача про цікавий товар, 

 спонукати його зробити покупку (шляхом розсилки, складання 

персонального пропозиції і т.д.). 

Як і в будь-якої моделі, спрямованої на мотивацію користувача до дії, 

оцінювати слід тільки інкрементальний приріст цільового дії. Тобто, 

наприклад, при підрахунку покупок за рекомендацією нам потрібно 

виключити ті, які користувач і так сам би зробив без нашої моделі. Якщо 

цього не зробити, ефект від впровадження моделі буде сильно завищений. 
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Lift - показник того, у скільки разів точність моделі перевершує якийсь 

baseline алгоритм. У нашому випадку baseline алгоритмом може бути просто 

відсутність рекомендацій. Дана метрика добре відловлює частку 

інкрементальних покупок і це дозволяє ефективно порівнювати різні моделі.  

Для оцінки застосовуються такі показники:  

 Точність (Precision @ k) 

 Повнота (Recall @ k) 

 Weighted prices and Recall @ С 

Точність (Precision @ k) 

 

Precision @ k = 
(куплене з рекомендованого) 

      AveragePrecision @ k 

 

де k - кількість рекомендацій, усереднений по сесіях AveragePrecision @ k 

Повнота (Recall @ k) 

 

Recall @ m = 
(куплене з рекомендованого) 

      AverageRecall @ m  

 

де m - кількість рекомендацій, усереднений по сесіях AverageRecall @ m 

Зважена цінова політика Recall @ k 

 

 

 

Weighted prices and Recall @ С = 

вартість купленого 

з рекомендованого@ C 

вартість покупок @ C 

 

Таким чином, можна запропонувати, що оптимальним підходом 

вважається створення системи показників безпосередньо під схожі бізнес-

завдання. 
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ВИСНОВКИ 

 

У ході виконання атестаційної бакалаврської роботі була розглянута 

актуальна проблема застосування систем рекомендацій для таргетованої 

реклами в Smart Retal.   

Під час розгляду вказаної проблеми були визначені предмет та об’єкт 

дослідження; виконаній аналіз методів і принципів побудови таргетованої 

реклами Smart Retail, проведено аналіз програмних, технічних, 

організаційних та інших рішень, що використовуються на поточний момент 

для таргетованої реклами.  

Проаналізувавши недоліки та проблемні місця таргетованої реклами 

було виконана постановка завдання щодо дослідження і була запропонована 

методика дослідження, яка заснована на відомих методах системного 

підходу, а саме: аналітично-розрахунковий, теоретичного аналізу з 

використанням моделювання, реконструювання і типологізації на основі 

аналізу емпіричних даних 

В результаті дослідження були отримані наступні результати:  

1. визначені правила складання ефективної таргетованої реклами,  

2. запропоновані показники ефективності застосування таргетованої 

реклами під час впровадження систем рекомендацій,  

3. був складений детальний опис показників для математичної моделі 

застосування  таргетованої  реклами для Smart  Retail під час 

використання системи рекомендацій таргетованої реклами,  

4. була запропонована методика оцінки техніко-економічних показників 

таргетованої реклами. 

Все це дозволило досягти мети роботи: Підвищити ефективність 

побудови системи рекомендацій, які орієновані на повне задоволення 

бажаних потреб користувача на основі його  профілю потреб шляхом 

визначення умов появи уразливих елементів під час застосування систем 

рекомендацій для таргетованої реклами в Smart Retal та розробити 
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рекомендації щодо наукового та практичного використання спосібу 
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