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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина бакалаврської роботи: 35 сторінки, 4 таблиць,  30 

рисунків,  14 джерел. 

Об’єкт дослідження –  Особливості розробки додатків на мові java із 

застосуванням алгоритмів рекомендаційних систем. 

Мета роботи –  відтворення прототипу з аналізу рекомендаційних 

систем на мові  java. 

Метод дослідження – проаналізувати існуючі методи та підходи до 

реалізації рекомендаційних систем, здійснити порівняльний аналіз обраних 

методів та алгоритмів їх реалізації, розробка прототипу алгоритму 

колабаративна фільтрація.   

У бакалаврській роботі проведено аналіз та дослідження роботи 

існуючих алгоритмів та розроблено на мові програмування алгоритм 

колабаративної фільтрації Slope One, дослідження виконане в реальних умовах.  

Запропоноване прототип мобільного додатку майбутнього сервісу в 

якому можна встановити рекомендаційну систему на базі колабаративної 

фільтрації. Прототип мобільного додатку створений на мові програмування 

Java.   

 

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ, АЛГОРИТМИ, КОЛАБОРАТИВНА 

ФІЛЬТРАЦІЯ, КОНТЕНТА ФІЛЬТРАЦІЯ, ГІБРИТНА ФІЛЬТРАЦІЯ, JAVA, 

JDK, SVG,  API. 
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ВСТУП 

Молоді люди, а також люди з роками хочуть знайти свій шлях в світі 

професії, але при такому різноманітті вибору не знають яку саме професію 

обрати. Мобільні технології допомагають людям в простоті пошуку будь якої 

професії, або вирішення їх проблем в незнані якоїсь інформації. 

За останнім часом у людей є можливість через інтернет-сервіси, чи 

додатки знаходити курси по будь яким напрямкам. Користувачу тяжко почати 

робити свої кроки в виборі, та яким саме шляхом почати навчатись. Є великий 

список допоміжних ресурсів таких як : списки статей, відеоматеріали, каталог 

категорій із вбудованим пошуком та фільтраціями. В наш час дуже складно 

зробити вибір при настільки великому об’ємі інформації. 

Рекомендаційні системи в ІТ, з’явились як спосіб допомогти людям в 

пошуку потрібної їм інформації на будь-якому ресурсі, таких як: інтернет-

магазинів, веб-сторінках, та ін.. Ці системи можуть підбирати для користувача 

потрібну для нього інформацію, опираючись на його історії переглядів, 

рейтингів, або вибору якогось продукту.  

Рекомендаційні системи широко використовують багато інтернет-

компаній в рамках маркетингу. За допомогою прогнозування в інтернет-

компаній можуть збільшити залучення до сервісу компанії, або розгорнути 

більше своїх продуктів для кожного користувача. Також є велика допомога, як і 

самому користувачеві так і компанії. Користувач отримує потрібну йому 

інформацію, або продукт, а компанія отримує аналітику який продукт більш 

популярний для реклами, або інформація яка користувачам цікава.   

При розробці рекомендаційної системи за звичай виникаю такі 

складнощі з прогнозуванням як :  

 Холодний Старт (робота з новими користувачами, або послугами) 

 Афера (цілеспрямоване завищення або заниження рейтингів 

продукту) 

 Розмаїття (при великому виборі, нові або маловідомі продукти 

мають низький рейтинг) 
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 Байдужість (не оцінювання продукту, рейтингом або коментарем) 

Отже, як можна зрозуміти, проблем створенням систем прогнозування  

чимало. Тож дуже цікаво як саме можливо систему прогнозування залучити до 

мобільних-додатків та покращити їх якістю рекомендацій для користувача. 

Метою даного диплому є аналіз існуючих рекомендаційних систем для 

мобільних додатків на мові java, дослідження рекомендаційних алгоритмів та 

виявлення їх недоліків та переваг.   
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1 АНАЛІЗ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМНИХ ВИМОГ ДО 

АЛГОРИТМУ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Рекомендаційні системи використовують один з двох базових підходів 

які застосовуються в розробці алгоритму : Колаборативна фільтрація та 

Контентна фільтрація. Також існує гібридна фільтрація – поєднує двох 

основних фільтрацій колабаративної та контентної. 

1.1 Аналіз рекомендаційного алгоритму 

Рекомендаційна система – це система, що може рекомендувати 

користувачу продукт компаній серед величезного потоку інформації, в 

залежності від потреби користувача. Продукт компанії – це елемент товару, 

сервісу, до якого користувач має цікавість : інтернет-товари, статті, відео-

контент, та ін.. Потреби користувачів можуть вимірюватись декількома 

способами : за допомогою ключових слів пошуку, або із використанням 

рейтингової оцінки, які користувач міг надати продукту. Або із цікавості інших 

продуктів, які міг переглядати.[11] 

Щоб зберігати інформацію користувача, використовується система 

аутентифікації, для того щоб система могла передбачити можливі цікаві 

продукти користувачу. Аутентифікації може переглянути історію користувача 

на його запит, його оцінку будь якому цікавому продукту компанії. 

  Оцінки можуть бути як явними та неявними. Явна оцінка – це оцінка, 

яку користувач показав зацікавленість до даного продукту компанії, в межах 

системи користування. В нашому прикладі це мобільний додаток. Неявними 

оцінками вираховуються історії користувача, його покупок або часу проведення 

над статтею, без явної оцінки користувача, та може показати непогані 

результати. [11] 

Архітектура рекомендаційної системи (рисунок 1.1) може бути 

представлена наступним чином : 

1) Продуктові дані – системна інформації про продукт, який  збирає в 

фоновому режимі. 
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2) Вхідні дані користувача – інформація яку користувач переглядає, 

аналізує, та оцінює, щоб отримати рекомендацію. 

3) Рекомендаційний алгоритм – алгоритм, що комбінує дані про 

продукти компанії, та вхідних даних користувача, для отримання на 

виході рекомендаційного списку.  

 

Рисунок 1.1 – Архітектура рекомендаційної системи 

 

1.2  Колаборативна фільтрація 

Колаборативна фільтрація прогнозує рекомендації, які засновані на 

поведінці користувач. Ця модель може бути побудована включно на 

користувачеві, або на користувачах з подібними характеристиками, перегляду, 

оцінками. Колаборативна фільтрація може слідкувати за групами користувачів, 

по тим які схожі у поведінці. [6] 

Наприклад, при створені додатку, в якому потрібно запровадити 

рекомендаційну систему на основі інформації від багатьох користувачів, які 

цікавляться статтями або курсами. Таких користувачів можна згрупувати за 

інтересами, і при перегляді більш нових популярних курсів рекомендувати 

різним підгрупам цікаву інформацію для них. 

На рисунку 1.2 відображається інформація з приводу того що, одному 

користувачу сподобався перегляд відео, а деяким користувачам сподобалось 

перегляд книги, і за цими можливо передбачити рекомендацію схожих груп 
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користувачів між собою.  Таким чином фільтрується інформація на схожі 

групи. Від сюди і йде назва Колаборативна фільтрація. 

 

Рисунок 1.2 – Приклад колабаративної фільтрації [4] 

Переваги : швидка робота алгоритму – мала кількість інтеграцій, проста 

в реалізації. 

Недоліки: не вирішує проблеми холодного старту, аферу, немає що 

рекомендувати новим користувачам.  

1.2.1  Алгоритм SVD  

Колаборативна фільтрація має недоліки з холодним стартом, та 

тривалістю результатів рекомендацій. Алгоритм SVD, створений для 

покращення результатів фільтрації.[5] 

Постановка завдання 

Маємо множину користувачів  𝒖 ∈ 𝑼, множини об’єктів (фільтри, 

товари)  𝒊 ∈  𝑼, та множину подій (дії, які користувачі виконують над 

об’єктами) (𝒓𝒖𝒊, 𝒖, 𝒊, … ) ∈ 𝑫  Кожна подія задається користувачем u, об’єктом i, 

своїм результатом ( 𝒓𝒖𝒊), а також, можливо ще іншими характеристиками. 
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Наша ціль : 

 передбачити перевагу 

𝑟𝑢𝑖
∧ = 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡 (𝑢, 𝑖, … ) ≈  𝑟𝑢𝑖   

(1.1) 

 персональна рекомендація 

𝑢 ⟶ (𝑖1, … , 𝑖𝑘) = 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑 𝐾(𝑢, … ). 

(1.2) 

 схожі об’єкти 

𝑢 ⟶ (𝑖1, … , 𝑖𝑚) =  𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑀(𝑖, … ). 

(1.3) 

Таблиця 1.1.1 – Оцінка користувача [5] 

 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 

User 1 5 4 5    

User 2 4  5    

User 3  3 5  4  

User 4    3 4  

User 5   4 2 4  

User 6 3     5 

Таблиця 1.1.2 – Завдання для прогнозування [5] 

 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 

User 1 5 4 5    

User 2 4 ? 5    

User 3  3 5 ? 4  

User 4   ? 3 4  

User 5 ?  4 2 4 ? 

User 6 3     5 
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Основна ідея колабаративної фільтрації: схожим користувачам зазвичай 

подаються схожі об’єкти. Найпростіший метод вирішення даної задачі:  

 Оберемо деяку умовну міру схожості користувачів за їх історією 

оцінок  sim(u,v) 

 Поділимо користувачів на групи (кластери) таким чином, щоб 

схожі користувачі знаходилися в одному кластері  𝑢 ⟶ 𝐹 (𝑢) 

 Оцінку користувача об’єкту будемо передбачувати як середню 

оцінку кластера для цього об’єкта за формулою: 

𝑟𝑢𝑖
∧ =

1

|𝐹(𝑢)|
∗  ∑ 𝑟𝑣𝑖

𝑣𝜖𝐹(𝑢)

 

(1.4) 

Проблеми алгоритму : 

 Рекомендація новим користувачам. Для таких користувачів не 

знайдется відповідного кластера зі схожими на них 

користувачами. 

 Рекомендація для нетипового користувача. Ми ділимо усіх 

користувачів на якісь класи (шаблони). 

 Якщо в кластері ніхто не оцінив об’єкт, то зробити передбачення 

не вийде. 

Два підходи, щодо покращення роботи алгоритму:  

User-based [5] 

Підхід, що спирається на припущення, що вподобання користувача 

схожі на вподобання схожих користувачів. Замінемо жорстку кластеризацію на 

формулу: 

𝑟𝑢𝑖
∧ =  𝑟𝑢 + 

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣)(𝑟𝑣𝑖 − 𝑟𝑣)𝑣𝜖𝑈𝑖

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣)𝑣𝜖𝑈𝑖

 

(1.5) 
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Проблеми підходу :  

 Нові/нетипові користувачі. 

 Проблеми розмаїття 

Item-based [5] 

Підхід, в якому вважається, що користувачу сподобаються схожі товари 

з тим, що він вже обрав. Жорстка кластеризація буде замінена наступним чином 

: 

𝑟𝑢𝑖
∧ =  𝑟𝑖 + 

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑖, 𝑗)(𝑟𝑢𝑗 − 𝑟𝑗)𝑗𝜖𝐼𝑢

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑖, 𝑗)𝑗𝜖𝐼𝑢

 

(1.6) 

Недоліки : 

 Холодний старт  

 Рекомендації часто тривіальні (спрощення). 

Алгоритм SVD  

SVG (Singular Value Decomposition) – сингулярне розкладання матриці. 

Теорема про сингулярний розклад стверджує, що будь-якої матриці А розміру 

на n на m, існує розкладання в добуток матриць : 𝑈, ∑ та 𝑉𝑡  [5]: 

𝐴

𝑛 × 𝑚
=

𝑈
𝑛 × 𝑚

×
Σ

𝑛 × 𝑚
× 𝑉𝑇

𝑚 × 𝑚
 

(1.7) 

Матриці U i V - ортогональні, а ∑  - діагональна (хоч і не квадратна). 

𝑈𝑈𝑇 =  𝑙𝑛,𝑉𝑉𝑇 = 𝑙𝑚 

Σ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜆1, … , 𝜆min(𝑛,𝑚)), 𝜆1  ≥ ⋯ ≥  𝜆min (𝑛,𝑚) ≥ 0 

(1.8) 
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Лямбди в формулі розташовані за спаданням. Доведення теореми буде 

опущене. 

Окрім звичайного розкладання існує ще усічене, коли з усіх лямбд 

залишаються лише перші d чисел, а інші вважаються рівними нулю.  

𝜆1, … , 𝜆min(𝑛,𝑚)≔0 

(1.9) 

Це рівносильно тому, що в матрицях U i V залишати лише d стовпців, а 

матрицю Σ обрізати до квадратної розмірності d × d. 

𝐴′

𝑛 × 𝑚
= 𝑈′

𝑛 × 𝑚
× Σ′

𝑛 × 𝑚
× 𝑉′𝑇

𝑚 × 𝑚
 

(1.10) 

Виявляється, що на практиці нова матриця А’ дуже добре наближає 

вихідну матрицю А та, тим більше, є найкращим наближенням. 

SVD для рекомендацій 

Отримана формула спрощується, вважаючи добуток перших двох 

матриць за одну :  

 

Рисунок 1.3 – Приклад застосування SVD для рекомендацій [5] 

Тобто отримано наступний алгоритм: щоб передбачити оцінку 

користувача U для фільма V, береться деякий вектор p (набір параметрів 

користувача) та вектор q (набір параметрів фільму). Їх скалярний добуток і буде 

необхідним передбаченням. Наприклад, у векторі користувача на першому 

місці буде стояти  

𝑟𝑢𝑖
∧ = 𝒇(𝒑𝒖, 𝒒𝒊) 

(1.11) 
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параметр, який відповідає за стать користувача (хлопчик чи дівчинка), а на 

другому - його вік. У фільмів на аналогічному першому місці буде стояти 

параметр, який вказує на те, чи цей фільм подобається більше 

хлопчикам/дівчатам, а інший - для якої вікової категорії цей фільм більше 

підходить. З цього видно, що цей алгоритм дозволяє не тільки передбачувати 

оцінки, також можливо передбачувати скриті інтереси користувачів та 

параметри об’єктів.[5] 

Матриця оцінок невідома, тому однозначний SVD розклад знайти 

неможливо. Для того щоб створити рекомендаційну систему, необхідно знайти 

деякий вектор користувача та вектор фільму з різними параметрами. Оскільки 

задані попередні оцінки користувачів, їх можна використати як навчальну 

вибірку. А для знаходження результатів, близьких до існуючих, необхідно 

обрати оптимальні параметри моделей фільмів та користувачів.  

Пошук оптимальних параметрів можна прискорити використавши вже 

відомі алгоритми градієнтного спуску та метод найменших квадратів. 

1.3  Контентна фільтрація 

Даний тип алгоритму фільтрації базується на моделі об’єкту. Для 

кожного об’єкту будується математична модель, з використанням модельних 

характеристик. Якщо користувач переглядає або читає завжди статті окремого 

змісту, цей об’єкт інформації залишається в карточці інформації про 

користувача, і система рекомендацій, може запропонувати йому схожу статтю 

або перегляд якогось матеріалу цієї тематики. Рекомендаційна система 

контентної фільтрації буде порівнювати характеристики кожного об’єкту 

(продукту) та власна характеристика користувача, його інформація яка 

міститься у профілі користувача, щоб надати більш точну рекомендацію 

користувачу без оцінки інших користувачів.  [12] 

Переваги : більш точний результат, немає проблем з холодним стартом, 

також з розрідженостями  даних. 

Недоліки : невелика швидкість алгоритму багато обчислень, залежить від 

контенту від цього і вузькоспрямована. 
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1.4 Гібридна фільтрація 

Гібридна фільтрація поєднує в собі Колаборативну та Контентну 

фільтрації, також підвищує ефективність (також складність) рекомендаційної 

системи. Об’єднанні фільтрації підвищують рівень точності рекомендацій для 

користувачів.[13] 

Переваги : велика швидкодія, кращій рекомендаційний показник. 

Недоліки : дуже дорога розробка алгоритму, бо реалізація цього типу 

алгоритму дуже складна, також складна підтримка алгоритму бо зміна в роботі 

призводить до зміни роботи алгоритму. 

1.5 Характеристика рекомендаційних алгоритмів порівняня 

Рекомендаційні алгоритми мають свої переваги та недоліки, їх список 

наведено в таблиці 1.2. [14] 

Таблиця 1.2 – порівняльна характеристика переваг та недоліків 

рекомендаційних алгоритмів 

  

Переваги 

 

Недоліки 

 

Застосування 

К
о
л

а
б
о

р
а
т
и

в
н

а
 

ф
іл

ь
т
р

а
ц

ія
 

1. Використовується 

оцінка та смак 

користувачів 

2. Не залежить від 

контенту сервісу 

1. Проблема 

холодного старту 

(нового 

користувача) 

2. Розрідженість 

матриці оцінок 

 

 Інформаційні 

портали 

 Блоги 

К
о

н
т
ен

т
н

а
 ф

іл
ь

т
р

а
ц

ія
 1. Немає проблем з 

холодним стартом 

2. Немає проблеми 

розрідженості 

даних 

1. Залежить від 

контенту. 

2. Вузькоспрямована 

3. Не має можливості 

спиратися на 

оцінку та смаки 

користувача 

 

 Інтернет-

магазин 

 Блоги 

 Інтернет-курси 



15 

Г
іб

р
и

д
н

а
 ф

іл
ь

т
р

а
ц

ія
 

1. Майже відсутні 

проблеми CF та 

CBF 

2. Висока швидкість 

алгоритму 

1. Висока складність 

розробки 

2. Вузькоспрямована 

 

 Складні 

соціальні 

мережі 

 Великі 

інтернет-

магазини 
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2 ОПИС РОЗРОБКИ ПРОТОТИПУ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ 

При створені програми, послідовно створюємо підходи для вирішення 

задач, які потрібно виконати для того щоб створити програму. З першу 

потрібно визначитись з технічним планом :  

 Створення макету програми. 

 Визначення мови програмування та алгоритмів розробки 

 Розробка прототипу алгоритму та самої програми. 

Для розробки додатку потрібно також розуміння самої мови 

програмування в даному прикладі будемо використовувати мову 

програмування Java. 

2.1  Опис мови програмування Java 

Java – це технологія використовується для розробки додатків які роблять 

роботу в мережі Інтернет більш захоплюючою і зручною та не тільки в 

інтернеті. Java відрізняється від інших мов програмування простим навчанням 

самої мови так і об’єктно-орієнтованому програмуванні, простіше думати з 

точки зору класів та об’єктів. Також Java має велику кількість API, з цими 

пакетами даних можливо працювати  як з графікою, звуком та іншими.  

В мові Java є вбудованим Garbage collection (автоматичне керування 

пам'яттю, що займають невикористовувані об'єкти), що є великим плюсом для 

абсолютних новачків. Управління пам'яттю - це велика справа на початку 

навчання програмуванню. [1] 

Основні особливості мови 

Дизайнери Java вирішили використовувати комбінацію компіляції та 

інтерпретації. Програми, написані на Java, компілюються в машинний мову, але 

це машина мова для комп'ютера, якого насправді не існує. Цей так званий 

«віртуальний» комп'ютер відомий як Java Віртуальна машина або JVM. 

Машинна мова для віртуальної машини Java називається Java байт-код. 
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Перевагою подібного способу виконання програм є повна незалежність 

байт-коду від операційної системи і устаткування, що дозволяє виконувати 

Java-додатки на будь-якому пристрої, для якого існує відповідна віртуальна 

машина. Іншою важливою особливістю технології Java є гнучка система 

безпеки, в рамках якої виконання програми повністю контролюється 

віртуальною машиною. Будь-які операції, які перевищують встановлені 

повноваження програми (наприклад, спроба несанкціонованого доступу до 

даних або з'єднання з іншим комп'ютером), викликають негайне 

переривання.[3] 

  

Рисунок 2.1 – Приклад Java програми її компіляції на різних 

системах.[3] 

 

2.2  Розробка програм на мові Java  

Базова система розробки для Java-програмування зазвичай називається 

JDK (Java Development Kit). Він є частиною Java SE, стандартної версії Java (на 

відміну від Java EE для серверів або Java ME для мобільних пристроїв). 

Зверніть увагу, що Java SE поставляється в двох версіях: версія комплекту 

розробника (JDK) і версія середовища виконання (JRE). Середу виконання 

можна використовувати для запуску програм на Java, але вона не дозволяє вам 

компілювати ваші власні програми на Java. Комплект розробника включає в 

себе середовище виконання, але також дозволяє вам компілювати програми. 

Вам потрібен JDK для використання з цим підручником. Java була розроблена 
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Sun Microsystems, Inc., яка в даний час є частиною корпорації Oracle. Oracle 

робить JDK для Windows, Mac OS і Linux доступною для безкоштовного 

скачування на своєму веб-сайті Java. Багато комп'ютерів Windows 

поставляються з уже встановленою середовищем виконання Java, але вам може 

знадобитися встановити JDK. Деякі версії Linux поставляються з JDK, 

встановленим за замовчуванням або на установчому носії. Mac OS в даний час 

не поставляється з попередньо встановленою Java. Якщо вам потрібно 

завантажити і встановити JDK, обов'язково отримаєте JDK для Java 7, Java 8 

або пізнішої версії. [2] 

Багато сучасні користувачі комп'ютерів знаходять середу командного 

рядка досить дивною і неінтуїтивними. Це безумовно, дуже відрізняється від 

графічного інтерфейсу користувача, який використовується більшістю людей. 

Однак для вивчення основ середовища командного рядка потрібно лише 

невелика практика використовуючи його. 

Основними командами для використання Java в командному рядку є 

javac і java; Javac використовується для компіляції вихідного коду Java, а java 

використовується для запуску автономних додатків Java. На рисунку 2.2 

приклад програми для виводу рандомних чисел 
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Рисунок 2.2 – Програма для виводу рандомних чисел на екран. 

 

При розробці алгоритму колабаративної фільтрації для рекомендаційної 

системи, проаналізували математичну модель яку можливо застосувати. В 

даному етапі створюємо прототип на моделі алгоритму Slope One – який 

входить до сімейства алгоритмів для колабаративної фільтрації для аналізу 

різних думок, і побажань користувачів, та вироблення персональних 

рекомендацій. 

2.3 Використання алгоритму Slope One 

Короткий опис роботи алгоритму Slope One -  для істотного зменшення 

ефекту перенавчання, підвищення продуктивності і полегшення впровадження 

було запропоновано сімейство алгоритмів Slope One. Основна відмінність від 

регресивного аналізу відносини рейтингів двох предметів 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 

(2.1) 

полягає у використанні спрощеної форми регресії за все з одним предиктором 



20 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑏 

(2.2) 

Таким чином, предиктор - це просто середня різниця між оцінками обох 

предметів. Автори продемонстрували, що такий підхід в деяких випадках більш 

точний, ніж лінійна регресія і вимагає в 2 рази менше пам'яті. [7] 

 

Рисунок 2.3 приклад аналізу алгоритму Slope One [7] 

 

 

 

Таблиця оцінок  2.1 – алгоритму Slope One [7] 

 

Згідно цієї таблиці середня різниця в оцінках продукту 1 і 2 дорівнює (2 

+ (- 1)) / 2 = 0.5. Таким чином, в середньому продукт 1 оцінюється на 0.5 бали 

вище, ніж продукт 2. Те саме і для продуктів 3 і 1: середня різниця в оцінках 3. 

Якщо зараз ми спробуємо передбачити оцінку User 2 для продукту 1, 

використовуючи її оцінку для продукта 2, ми отримаємо 2 + 0.5 = 2.5. 

Аналогічно передбачаємо її оцінку для продукт 1, використовуючи оцінку, дану 

Користувач Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 

User 0 5 3 2 

User 1 3 4 - 

User 2 - 2 5 
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Продукту 3: 5 + 3 = 8. Оскільки у нас є кілька передбачуваних оцінок (User 2 

голосувала 2 рази), підсумкову оцінку ми отримаємо як зважене середнє. Для 

вагових коефіцієнтів будемо використовувати кількість користувачів, які дали 

оцінку предмету: 

2 × 2.5 + 1 × 8

2 + 1
=

13

3
= 4.33 

Щоб застосувати алгоритм Slope One для заданих n предметів, треба 

розрахувати і зберегти середню різницю і кількість голосів для кожної з n² пар 

предметів. [7] 

2.4 Відтворення алгоритму Slope One – на Java 

Для створення алгоритму потрібно створити 2 моделі даних. Клас User 

містити ім’я користувача. Клас Item містити назву елемента. На рисунку 2.4 та 

2.5, 2 класи моделі.  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Клас User 
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Рисунок 2.5 – Клас Item 

Створюємо клас вхідних даних який буде використаний для ініціалізації 

даних. В класі InputData – створюємо різні продукти, на рисунку 2.6 приклад. 

[10] 

 

Рисунок 2.6 – Клас InputData – продукти. 

Створимо трьох користувачів, які випадковим чином оцінили деякі з 
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вищезазначених продуктів, використовуючи шкалу від 0,0 до 1,0. Де 0 означає 

відсутність інтересу,  0,5 - якось зацікавлене, а 1,0 - як повністю зацікавлені. В 

результаті ініціалізації даних ми отримаємо карту з даними призначеного для 

користувача рейтингу [10] 

Рисунок 2.7 – метод створення користувача та отримання карту з даними 

призначеного для користувача рейтингу . 

На основі наявних даних розрахуємо відносини між елементами, а також 

кількість примірників елементів. Для кожного користувача ми перевіряємо 

його/її рейтинг продуктів, рисунку 2.8 [10] 

 

Рисунок 2.8  

На наступному кроці перевіряємо, чи існує елемент в наших матрицях. 

Якщо це перше входження, ми створюємо новий запис у «Мар» на рисунку 2.9 

 

Рисунок 2.9 

Перша матриця використовується для розрахунку відмінностей між 

призначеними для користувача рейтингами. Його значення можуть бути 

позитивними або негативними (оскільки різниця між рейтингами може бути 

негативною) і зберігаються як Double. З іншого боку, частоти зберігаються як 

значення Integer. [10] 

На наступному кроці збираємось порівняти рейтинги всіх продуктів. На 

рисунку 2.10 
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Рисунок 2.10 

Якщо хтось оцінив продукт раніше, збільшуємо частоту на одиницю. 

Крім того, перевіряємо середню різницю між рейтингами товару і обчислюємо 

новий observedDiff. Додаємо суму oldDiff і observedDiff в якості нового 

значення елемента. Розраховуємо оцінки подібності всередині матриць на 

рисунку 2.11. [10] 

 

 

Рисунок 2.11 – Розрахунок оцінки подібності. 

Основна логіка знаходиться в томі, щоб розділити викладену різницю 

рейтингових продуктів на кількість їх входжень. Після цього кроку можемо 

розповсюдити нашу остаточну матрицю різних користувачів. 

Збираємося прогнозувати всі відсутні рейтинги на основі існуючих 

даних (Рисунку 2.12). Для цього нам потрібно порівняти, рейтинги призначених 
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для користувача, елементи з матрицею різниці, розкритою на попередньому 

кроці. Після цього нам потрібно підготувати «чисті» прогнози на рисунку 2.13.  

 

Рисунок 2.12 

 

Рисунок 2.13 

Хитрість, яку слід розглянути з великим набором даних, полягає в тому, 

щоб використовувати тільки записи елементів, які мають велике значення 

частоти (наприклад > 1). Якщо прогноз неможливий, його значення 

дорівнюватиме -1. [10] 

2.5 Компіляція алгоритму Slope One – на Java 

Якщо зібрати  алгоритм Slope One і про компілювати ми отримуємо 

такий результат на рисунках 2.14-16.  
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Рисунок 2.14 – Старт алгоритму 

 

Рисунок 2.15 – Перевірка перед початком рекомендації 



27 

 

Рисунок 2.16 – Рекомендаційний прогноз 

Як можливо побачити алгоритм Slope One – спочатку перевіряє те що 

можливо сподобалось вже користувачам, і на цій рекомендації по 

характеристикам що іншим користувачам також сподобалось формує 

рекомендацію, якщо вони навіть ще й не цікавились продуктом в даному 

прикладі продукт це професія. 
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3 ПРОТОТИП РОЗРОБЛЕНОГО МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ 

Основною метою додатку є надання інформації користувачам, які 

хочуть відкрити для себе нові професії або хобі, та  як почати діяти з ними. 

Новий користувач спершу повинен зрозуміти для чого цей додаток  створений, 

та як з ним працювати. Для цього потрібно створити вступ в самому додатку, на 

рисунок 3.1 можемо бачити вступ який описує саму суть додатку. 

Рисунок 3.1 – Вступ при першому запуску додатку 
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Після того як користувач ознайомиться з вступом додатку він зможе 

зробити перші кроки вже в самому додатку - перейти до авторизації, 

регістрації, та перегляду подальшої інформації. Але якщо користувач закриє 

додаток і знов-таки відкриє його, то йому відкриється вступ з якого він почав 

роботу з додатком. Для вирішення даної проблеми потрібно буде використати 

декілька методів, для зберігання даних та також для перевірки даних, щоб 

виправити дану проблему.  того щоб в наступний запуск додатку, система не 

показувала «Вступ додатку» потрібно зберегти данні о тому що даний 

користувач вже був ознайомлений. Для цього використовуємо метод 

«SharedPreferences» - API для зберігання та вилучення простих значень. На 

рисунку 3.2 ми побачимо фрагмент коду цього методу, для зберігання даних. 

Дані цього методу зберігаються в кешу додатку, якщо користувач захоче знов-

таки ознайомитись з цими даними він просто видалить дані кешу в додатку.[8]   

Рисунок 3.2 – метод зберігання простих значень 

3.1 Аутентифікація 

В додатку повинна бути система аутентифікації користувачів. Для того 

щоб користувач міг зберігати для себе яку небудь інформацію або спілкуватися 

з іншими користувачами, йому потрібно буде створити акаунт в якому буде 

водитись його дані, такі як: Ім’я, електрона адреса, пароль для захисту своїх 

https://developer.android.com/training/data-storage/shared-preferences
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даних. На рисунку 3.3 інтерфейс авторизації, та відновлення паролю, на даних 

вікнах користувачі які вже створили акаунт в додатку можуть відновити свій 

пароль, або авторизуватися. 

Рисунок 3.3 – Вікно користувача для авторизації, та відновлення паролю 

Користувач тільки встановив додаток, йому потрібно буде створити 

акаунт. Для цього потрібно створити макет реєстрації акаунту, на рисунку 3.4, 

користувач повинен вести : Ім’я, Електрону-адресу, Пароль, та по бажанню 

може завантажити своє зображення.  
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Рисунок 3.4 – Вікно регістрації аканту користувачів. 

З’являється проблема з тим куди дані можливо зберігати, потрібно 

використовувати базу-данних для користувачів. В даному випадку будемо 

використовувати систему «Firebase» її Api - аутентифікації з Firebase за 

допомогою облікових записів на основі пароля на Android, сховища зображень, 

та бази-даних. Версії  Api використовуються на рисунку 3.5 

 

Рисунок 3.5 – Firebase Api – версія. 

На рисунку 3.6 перший метод, дані які користувач вів в пункти 

реєстрації. Отримуємо їх та повідомляємо користувача що його акаунт 

створений, якщо користувач все вірно вів. Якщо ні, то повідомляємо 

користувачу ту помилку яка в нього склалась:  не до кінця вів всі поля, або вів 

маленький пароль.  

 

Рисунок 3.6 – метод створення акаунту 

  Firebase – mAuth – ми імпортуємо метод, для створення акаунту 

користувача для оновлення його даних. 

https://firebase.google.com/


32 

На рисунку 3.7 в другому методі, дані які ми отримали в першому 

методі, оновлюємо та відправляємо системі Firebase. Користувача в цей час 

додаток переводить на головне вікно де вже розпочинає ознайомлюватись з 

інформацією в додатку.  

 

Рисунок 3.7 – метод оновлення та відправлення даних системі Firebase 

3.2 Firebase - сервіс 

В даному сервісі зберігаємо дані таки як : аутентифікації користувачів, 

сховище, та базу-даних. На рисунку 3.8, зберігаються всі користувачі які 

створили акаунт, також умовні позначення : ідентифікатор користувача, дата 

створення акаунту, метод через який користувач створив акаунт, та останній 

вхід у додаток. На рисунку 3.9 зберігаються зображення користувача, який при 

регістрації застосував своє зображення. 

В сервісі Firebase можливо  слідкувати за коректністю вхідних даних, 

або видалення даних. Так як Firebase використовує хмарне сховище з ним 

простіше працювати.[9] 
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Рисунок 3.8 – Firebase – користувачі які створили акаунт 

 

Рисунок 3.9 – Firebase – сховище де зберігаються фото користувачів. 

3.3 Інтерфейс користувача  

Коли користувач проходить аутентифікацію його зустрічає головна 

сторінка додатку, де користувач ознайомлюється з інформаціє яку підносить 

додаток. На рисунку 3.10 користувач може побачити популярні курси, 

передивитись доступні категорії, та подивитись матеріал який найчастіше 

дивляться. Також користувач може перейти до пошуку або переглянути 

доступні для нього рекомендації. 
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Рисунок 3.10 – Інтерфейс головної сторінка додатку 

На рисунку 3.11 інтерфейс меню користувача,  в якому користувач може 

мандрувати по додатку, переходити до різних параметрів, як : налаштування 

профілю, вподобані записи, повідомлення, всі категорії, вийти з акаунту та 

інші. 

 

Рисунок 3.11 – меню швидкого доступу користувача 

Після того як користувач ознайомиться з інтерфейсом, він в будь якому 

випадку перейде до перегляду курсів. В даному вікні користувач повинен 

побачити всю стартову інформацію, щоб зрозуміти що ця даний курс професії  
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або хобі йому подобається, і він міг розпочати дію з ним. На рисунку 3.12 

користувач ознайомлюється з описом даного курсу професії, дивиться на 

коментарі та може зробити собі замітки щоб переглянути її пізніше. 

 

Рисунок 3.12 – інтерфейс перегляду професії. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті виконання дипломної роботи було переглянуто особливості 

розробки додатку на мові програмування Java із застосуванням алгоритму 

рекомендаційної системи. Мова програмування Java одна з най популярніших 

мов програмування, яку можливо застосовувати в будь яких проектах від 

інтернет до мобільних додатків та інших.   

Було проаналізовано основні алгоритми та базові підходи для 

прогнозування рекомендацій. Результати аналізу представлені у таблиці 1.2. 

Було описано особливості, переваги та недоліки кожного з них та виконано 

порівняльний аналіз існуючих підходів. 

Алгоритми колабаративної фільтрації дозволяють швидко створювати та 

інтегрувати рекомендаційні системи, адже вони засновані лише на пошуку 

схожих користувачів. Тому колабаративна фільтрація найпоширеніша в 

інтернет-сервісах та мобільних-додатках , що використовують рекомендаційні 

системи. Такі системи зазвичай підходять для невеликих магазинів, 

інформаційних порталів тощо, бо в цих випадках характерні проблеми для 

рекомендаційних систем не матимуть широкого впливу. 

Алгоритми контентної фільтрації прогнозують рекомендації завдяки 

створенню моделей користувачів та товарів. Рекомендаційні системи засновані 

на цьому підході потребують значно більше ресурсів для створення, ніж ті, що 

використовують колаборивну фільтрацію. Але вони не мають проблем 

холодного старту, унікальних користувачів, шахрайства тощо. Такі підходи 

зазвичай використовуються для створення середніх інтернет-магазинів, де 

рекомендації товарів важливо підбирати під конкретного користувача. 

Гібридні алгоритми мають на меті знизити вплив звичних для 

колаборативної та контентної фільтрації проблем. Але такі системи мають 

використовуватися виправдано, оскільки вони громіздкі, на їх побудову 

необхідно витратити велику кількість часу, коштів та людских ресурсів. Вони 
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96 зазвичай використовуються в крупних інтернет-магазинах та соціальних 

мережах. 

В якості демонстрації проведеного аналізу базових алгоритмів було 

створено прототип алгоритму Slope One – який належить до колабаративної 

фільтрації. Застосованою мовою програмування стала Java яку застосовано  в 

розробці прототипу алгоритму та прототипу додатку на мобільний телефон. 

Так як в даному проекті було реалізовано прототип мобільного-додатку 

та алгоритму з рекомендаційною системою на базі колабаративної фільтрації, в 

подальшому можливо зробити більш детальне дослідження та знайти більш 

ефективних способів реалізації, а саме – гібридних алгоритмів. Тому можливо 

розробити незалежний сервіс для рекомендацій будь-якого контенту із 

використанням відкритого API. 
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