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РЕФЕРАТ
Актуальність теми. На сьогоднішній день майже всі рекомендаційні
системи

використовують

тільки

структуровані

дані,

представлені

у

реляційному вигляді. Для того, щоб покращити дані системи і перейти на
наступний рівень надання рекомендацій необхідно використання додаткових
джерел неструктурованої інформації, що дозволить краще зрозуміти інтереси
користувача.
Останнім
дистанційні

часом

серед

університети

студентів

(UNT),

Франції

котрі

набули

повсюдно

популярності

доступні

в

усій

франкофонії. Дистанційні університети роблять свій внесок у розвиток
навчання в галузі вищої освіти шляхом поширення цифрових ресурсів.
Наявність цих відкритих і безкоштовних ресурсів дозволяє стимулювати
викладачів

і

студентів

інтегрувати

використання

інформаційних

та

комунікаційних технологій для освіти. Однак ці платформи відносно мало
використовуються

студентами,

незважаючи

на

якість

і

доступність

запропонованих ресурсів. Для підтримання мотивації студентів та надання їм
більш точних рекомендацій необхідні дослідження в області надання
рекомендацій для систем дистанційного навчання. Тому розробка даних
методів є актуальною і важливою задачею.
Об’єктом дослідження є процес структурування даних контексту
користувача та їх обробка для підвищення точності рекомендаційних систем.
Предметом дослідження є метод створення рекомендаційної системи з
додатковим джерелом даних на вході, контекстом користувача.
Мета роботи: підвищення точності рекомендацій за допомогою
додавання додаткового джерела даних, контексту користувача.
Методи

дослідження.

В

роботі

використовуються

методи

математичного моделювання, методи надання рекомендацій та методи
побудови онтологій.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
1. Запропоновано онтологію контексту користувача базуючись на
онтології навчального процесу онтологічної структури INTELLEO.

2. Запропоновано
використовуючи

метод

контекст

побудови

користувача,

рекомендаційної
що

дозволило

системи

враховувати

особливості стану користувача системи, що моделюється, для надання більш
точних рекомендацій.
Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що
запропоновані методи та засоби дають змогу виявити цілісну картину
користування користувача мобільною системою для навчання за допомогою
систем

дистанційного

навчання.

Розроблений

метод

дозволяє

рекомендаційній системі підлаштовуватись під потреби користувача та
навколишнього середовища без вводу додаткових даних від користувача.
Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були
представлені та обговорювались на 13 міжнародній конференції по навчанню
за допомогою мобільних пристроїв «13th INTERNATIONAL CONFERENCE
MOBILE LEARNING 2017, HUNGARY» (Будапешт, Венгрія, 10-12 квітня
2017 р.).
Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з
вступу, п’яти розділів, висновків та додатків.
У вступі надано загальну характеристику роботи, виконано оцінку
сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень,
сформульовано мету і задачі досліджень, показано наукову новизну
отриманих результатів і практичну цінність роботи, наведено відомості про
апробацію результатів.
У першому розділі розглянуто основні методи рекомендаційних систем
та контекст користувача як додаткове джерело даних для надання
рекомендацій.
У другому розділі проаналізовано онтологічне подання дистанційної
системи, запропоновано онтологічне представлення контексту користувача
та наведено критерії оцінювання рекомендаційних систем.
У третьому розділі показано обрання інструментів для реалізації
запропонованих підходів та постановку експерименту.

У четвертому розділі описано тестування та аналіз описаного методу та
android додаток, що реалізує запропонований рекомендаційний метод з
використанням контексту користувача.
У п’ятому розділі наведено опис стартап-проекту, його сильних та
слабких сторін. Наведено характеристику потенційних клієнтів, фактори
загроз та можливостей. Проведено аналіз конкуренції та обґрунтування
конкурентоспроможності.
У висновках проаналізовано отримані результати роботи.
У додатках наведено копії графічних матеріалів.
Робота виконана на 47 аркушах, містить посилання на список
використаних літературних джерел з 18 найменувань. У роботі наведено 18
рисунків та 12 таблиць.
Ключові слова: метод рекомендацій, контекст користувача, онтологія.

ABSTRACT
Theme urgency. Nowadays, almost every recommendation system use
structured data represented in the relational form only. For improvement of such
system and making level up in providing recommendation using additional sources
of unstructured information needed. This gives opportunity for better
understanding of user.
The distance learning universities (UNT), widely available throughout the
Francophonie, recently became popular among French students. The remote
universities make contribution in the development of teaching in high education
domain by digital resources spreading. The presence of these open and free
resources allows encourage teachers and students to integrate the use of
information and communication technologies for education. But, despite of the
quality and availability of proposed resources these platforms are relatively little
used by students. To maintain the motivation of students and provide them with
more

accurate

recommendation

researches

in

the

domain

of

giving

recommendation for distance learning system required. Therefore, development of
such methods is urgent and important task.
Object of research is the process of structuring and processing the user’s
context data for improving accurate of recommendation systems.
Subject of research is the method of building recommendation system with
additional input data source, user’s context.
Research objective: improvement of recommendation accuracy by adding
additional data source, user’s context.
Research methods. Methods of mathematical modeling, providing
recommendation and ontology creation are used in the research.
Scientific novelty consists in the following:
1. The user’s context ontology proposed based on learning context ontology
in INTELLEO framework.

2. The method of building the recommendation system proposed by using
user’s context. This allows taking into account features of user’s state for providing
more accurate recommendations.
Practical value of the obtained results consists in the following: the proposed
method gives a possibility to reveal the integral view of using mobile system by
user for studying using distance learning systems. This method allows
recommendation system to adapt to user and environment needs without any input
from user.
Approbation. The basic points and outcomes of the research have been
presented and discussed at the «13th INTERNATIONAL CONFERENCE
MOBILE LEARNING 2017, HUNGARY» (Budapest, Hungary, 10-12 April
2017).
Structure and content of the thesis. The master thesis consists of the
introduction, five chapters, conclusions and appendixes.
The introduction presents the general description of the research, gives the
overview on a current state of the scientific problem, explains the research
topicality, formulates the objective and tasks of the research, shows scientific
novelty of the obtained results and practical value of the fulfilled research, gives
information about the results of approbation.
In the first chapter the basic methods of recommendation systems and user’s
context are discussed.
In the second chapter the ontological representation of distance learning
system is discussed, ontological representation of user context is proposed and
evaluation criteria for recommendation systems are presented.
In the third chapter the tools selection for implementation of the proposed
approaches and setting experiment are discussed.
In the fourth chapter the testing and analyze of proposed method is described
and android application that realize proposed recommendation method with using
the user’s context is discussed.

In the fifth chapter the startup description, its strengths and weaknesses are
presented. Also, the characteristic leads, opportunities and threats factors are
presented. Analysis of competition and competitiveness study are executed.
In the conclusions the general conclusions on the presented thesis are given;
the obtained results are analyzed.
In the appendixes the copies of graphic materials are presented.
The thesis is presented in 47 pages, it contains 18 references to the used
information sources. 18 figures and 12 tables are given in the thesis.
Key words: recommendation method, user’s context, ontology.
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