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Мета роботи – аналіз інформації про потенційних компаній, 
з використанням засобів інтелектуального аналізу даних для 
збільшення ефективності співробітництва з компаніями

Об'єкт дослідження – класи даних про потенційних клієнтів. 
Класи даних це набори типових характеристик: загальний 
опис компанії, предметна область, позиція на ринку, 
побажання до технологій, співробітників і т.п.
Клієнтом виступає компанія.

Предмет роботи - кластеризація на основі нейронних мереж. 
Мережа Кохонена.



Актуальність роботи
Потреба в IT продуктах постійно зростає.

Компаніям потрібно кооперуватись для ефективного 
застосування технологій.

Потрібно “з розумом” підбирати компанію з якою будеш 
співпрацювати.

Не існує програмних продуктів для автоматичного підбору 
компаній.



Постановка задачі
1. Дослідити наявність систем розпізнавання потенційних 

клієнтів компанії
2. Розробити характеристику подібності компаній
3. Розробити СППР яка б аналізувала дані про компанії та 

виконувала б 2 фукнції:

3.1 На основі вхідних даних про дві компанії визначала б 
їх характеристику подібності

3.2 На основі даних про компанію визначала б інші 
компанії, які найбільше їй підходять



Вхідні дані



Google



Інша компанія



характеристика подібності компанії

характеристика 

подібності компаній

характеристика 

подібності компаній з 

ваговою оцінкою

Була введена  характеристика подібності компаній

де - множина характеристик деякої компанії j; - функція наявності характеристики i у компанії j;

- індекси порівняних компаній; N - потужність множини



Приклад розрахунку характеристики
Припустимо, що існує компанія Chimplie яка має набір характеристик:
С1 - висока заробітна плата (W1=0,3 )
С2 - вільний графік роботи (W2=0,2 )
С3 - цікаві завдання (W3=0,4 )

Розглянемо також компанію ІНША. Вона має такі характеристики:
С2 - вільний графік роботи (W2=0,2 )
С4 - розвиває акторські здібності співробітників (W4=0,05 )
С5 - наявність підготовчих курсів (W5=0,05 )

K(j1, j2)=0*0.3 + 1*0.2+0*0.4+0*0.05+0*0.0=0.2



Діаграма роботи продукту



Взаємодія програмних компонентів



Засоби розв’язку задачі

● мова програмування Python
● корпоративний месенджер 

Slack
● веб-фреймворк Scrapy
● пакет scikit-learn



Програмний продукт
● Чат-бот інтерфеис̆
● Доступний в магазині 

додатків Slack
● Підбирає компанії на 

основі заданих 
критеріїв

● Використовує введену 
характеристику 
подібності компанії



Висновки
● Проаналізовано існуючі засоби
● Введено характеристику подібності компаній
● Розроблено програмнии ̆продукт, що дозволяє на основі 

введених критеріїв знайти характеристику подібності 
компаній



ПОДАЛЬШЕ ПОКРАЩЕННЯ
В подальшому роботу можна буде покращити шляхом:

1. Інтеграції з більшою кількістю веб-сайтів для 
автоматичного стягування даних про потенційних клієнтів

2. Реалізації можливості завантажувати дані про потенційних 
клієнтів вручну

3. Покращення точності шляхом удосконалення алгоритмів



АКТ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


