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Основні визначення

Рекомендаційні системи - це набір технік інформаційного фільтрування, які 
пропонують користувачам потенційно корисні для них товари.



Актуальність

Торгівельний гігант Amazon заявив, що 35% 
свого доходу він отримав завдяки їхнім 
рекомендаційним системам.

Більше 75% контенту, який дивились 
користувачі компанії Netflix, був саме 
запропонований їхньою рекомендаційною 
системою.



Мета, предмет та об'єкт
Метою роботи є розробка рекомендаційної системи для вибору фільмів.

Об'єктом дослідження є рекомендаційні системи товарів.

Предметом дослідження є методи та алгоритми формування рекомендацій.



Постановка задачі
- провести дослідження існуючих  методів формування рекомендацій
- розробити власний алгоритму формування рекомендацій на основі 

дворівневої моделі
- провести оцінку якості роботи запропонованого алгоритму
- програмно реалізувати рекомендаційну системи на основі 

розробленого алгоритму 



Кількість 
переглядів 

Відсортовані за популярністю товари 

Найпопулярніші 
товари 

Маловідомі, але теж 
хороші товари

Існуючі підходи до розв’язку та їхні недоліки



Існуючі підходи до розв’язку та їхні недоліки
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Функціональна залежність вподобання користувача



Існуючі підходи до розв’язку та їхні недоліки
Колаборативна 

фільтрація
Контентні 

методи

+ Швидкість 
+ Нескладні в реалізації
+ Потребують мінімальний об’

єм інформації

- Не враховують додаткову 
інформацію

- Проблема холодного старту

+ Більша релевантність 
рекомендацій

+ Можливість навчатись на 
підвибірці користувачів

- Значно повільніші
- Ресурсоємні
- Потребують додаткову 

інформацію



Існуючі підходи до розв’язку та їхні недоліки

+ Поєднують переваги обох підходів, пропонуючи хороші 
рекомендації за прийнятний час

Гібридні методи



Запропонований алгоритм 

Всі товари
Відбираємо 

товари на 1 рівні Відбираємо 
товари на 2 рівні



Матрична факторизація

- множини користувачів та товарів

- фактор вектори, які описують користувача u та товар i 

- міра вподобання користувачем u товару i 

- індикатор наявності взаємодії між  користувачем u товару i 

Мета:

Модель 1 рівня



Модель 2 рівня
Градієнтний бустинг дерев рішень

Дерева рішень зазвичай представляють собою бінарні дерева, в яких в 
кожній внутрішній вершині записана умова, а в кожному листі дерева - 
прогнозоване значення

- поділ умовою на підмножини

- умову підбирають так,  щоб мінімізувати 
критерій похибки

- критерій інформативності Джині



Запропонований алгоритм



Перехід від моделі 1 рівня до моделі 2 рівня 

Набір кандидатів 
від моделі 1 рівня:

Вхідні дані для 
моделі 2 рівня:



Критерії порівняння

Online метрики Offline метрики

Бізнес показники, такі як:
- Кількість покупок
- Час проведений в системі
- CTR - відношення числа 

кліків до числа показів

Для прогнозу оцінки:
- RMSE
- MAE

Для оцінки якості рекомендації:
- Precision
- MAP
- NDCG



Критерії порівняння

- індикатор релевантності рекомендованого товару 
на k-тій позиції, може набувати значення {0,1}

-істинне значення оцінки

-прогнозоване значення оцінки



Порівняльний аналіз практичних результатів



Порівняльний аналіз практичних результатів
Результат дворівневої моделі

Результат 1 місця в змаганні

Моя команда на момент змагання



Демонстрація роботи продукту

https://docs.google.com/file/d/1toDOKH8pUcnYehIfgWlES0Hp0phtBfw8/preview


Висновки

- запропоновано алгоритм дворівневої моделі для здійснення 
рекомендацій, який поєднує собі матричну факторизацію та градієнтний 
бустинг дерев 

- розроблений алгоритм отримав значення метрики MAP@10 0.07185 в 
змаганні Megogo, що перевищує найкращий результат запропонований 
на момент змагання

- даний алгоритм впроваджено в компанії Ciklum



Шляхи подальшого розвитку
Варто розглянути :

- DSSM нейронні мережі
- Тензорна факторизація матриці



Дякую за увагу !


