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Актуальність. Електронна інформація стає невід’ємною складовою 

сучасного життя людини. Інформація зберігається та змінюється в 

інформаційних системах, стаючи цінним національним ресурсом, що в 

подальшому задовольняє інформаційні потреби людини.  

Популярність рекомендаційних систем постійно зростає. На багатьох 

сайтах, таких як YouTube, Netflix та Twitter вже створено сучасні системи 

рекомендацій. Алгоритми працюють швидко і дають вдалі рекомендації, але з 

часом інформація в базах даних зростає і настає час, коли період формування 

рекомендацій стає настільки великий, що користувачам приходиться 

очікувати рекомендацію.  

Ця проблема зростає і системи рекомендацій повинні змінити 

алгоритмічне забезпечення. Використання основних методів надання 

рекомендацій стає все більш неефективним. Алгоритми працюють занадто 

довго і настає питання про їх вдосконалення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана 

робота була створена на кафедрі АСОІУ Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського» в рамках теми «Математичні моделі та технології в СППР» 

(Державний реєстраційний номер 0117U000914). 

Мета дослідження – підвищення ефективності процесу формування 

рекомендацій користувачам веб-каталогів за рахунок підвищення швидкодії 

процесу формування і надання можливості отримати рекомендації новим 

користувачам.  

Для досягнення мети потрібно зробити наступні завдання: 

- зробити огляд існуючих алгоритмів надання рекомендацій; 

- зробити огляд існуючих методів машинного навчання надання 

рекомендацій користувачам; 



- зробити огляд існуючих рішень модифікації алгоритму 

колаборативної, контекстної та гібридної фільтрації; 

- знайти вузькі місця в алгоритмах для можливості їх 

вдосконалення; 

- розробити схему архітектури системи; 

- створити реляційну базу даних; 

- розробити алгоритмічне та програмне забезпечення процесу 

формування рекомендацій користувачам веб-каталогів;  

- провести дослідження та дослідити ефективність розроблених 

алгоритмів; 

- виконати аналіз результатів, що дає модифікований алгоритм 

колаборативної фільтрації та зробити висновок про його 

ефективність. 

Об’єкт дослідження – процес формування рекомендацій користувачам 

веб-каталогів. 

Предмет дослідження – задача формування рекомендацій 

користувачам веб-каталогів. 

Методи дослідження, що використовуються в роботі, базуються на 

методі колаборативної фільтрації та методах прийняття рішень побудови 

узгоджених колективних ранжувань. 

Наукова новизна результатів. На основі аналізу алгоритмів 

формування рекомендацій користувачам веб-каталогів запропоновано 

модифікацію алгоритму колаборативної фільтрації, яка дозволяє підвищити 

швидкодію процесу надання рекомендацій. Для вирішення задачі формування 

рекомендацій новим користувачам запропоновано використовувати алгоритм 

побудови медіанного ранжування, яке є медіаною Кемені.  
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