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Огляд роботи
Актуальність теми. Інформаційна аналітика в сучасному світі - це міждисциплінарна галузь, що 

використовує сукупність прийомів та методів аналізу та вирішення завдань у різних сферах людської 

діяльності. Зокрема, такі системи підтримують багато бізнес-рішень — від операційних до стратегічних.

Метою дослідження є розробка програми для формування аналітичного звіту торгівельної діяльності 

онлайн-магазину, використовуючи наданий масив даних про покупців, покупки, а також формування 

передбачень про розмір доходу за певний період у майбутньому.

Об'єктом дослідження у межах цієї роботи є застосування системи створення аналітичної звітності у 

онлайн-магазині з використанням інструментів дата-майнингу.

Об’єктом розробки є клієнт-серверний web-додаток, що буде надавати послуги аналітичної обробки 

даних, перетворюючи та агрегуючи надані дані продаж, інформації про магазин, користувачів, інформацію 

відвідувань та перегляду товарів.

Наукова новизна.  Створення універсальної схеми даних для подальшого аналізу та розробка 

комплексного алгоритму аналізу даних онлайн-магазину за допомогою методів та моделей дата-майнину з 

використанням моделей кластеризації даних та регрессії для прогнозування доходу у майбутні періоди.



Методи аналізу в сфері онлайн-торгівлі
     Питання для вирішення:

1. Хто є клієнтами магазину, на які сегменти вони розбиті та що відрізняє один сегмент від іншого?

2. Які чинники впливають поведінку клієнтів, яка структура споживання?

3. Через які канали на них можна вплинути, яка віддача від цього?

4. Як виміряти лояльність, які фактори говорять про зміну тенденцій?

     Методи аналізу:

1. Аналіз товару за ціновими сегментами

2. АВС-аналіз

3. XYZ-аналіз

4. RFM аналіз



Сучасні рішення в сфері онлайн-аналітики

  Популярні сервіси:

1. Convead 2. Roistat 3. Calltouch

4. Google Analytics

Переваги використання:

-доступ до багатьох аналітичних 

інструментів. Користувальницькі змінні, API-

інструменти, зведення відвідуваності, 

візуалізація трафіку, підтримка доступу для 

співробітників тощо;

-величезна кількість звітів – дашборди, 

статистика з трафіку, звіти по клієнтам, подіям, 

менеджерам, періодам, сайтам-донорам та інші.

Недоліки використання:

- досить складні налаштування та 

інтеграції;

- висока вартість користування.

- не підходить для невеликих рекламних 

бюджетів та стартапів;

- довгий час актуалізації статистики (від 4 

годин).



Data Mining

Data Mining (дата майнинг) - це методологія та процес виявлення у великих масивах даних, що 

накопичуються в інформаційних системах компаній, раніше невідомих, нетривіальних, практично 

корисних та доступних для інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах людської 

діяльності.



Процес Дата-майнингу



Методи Дата-майнингу
Кластерний аналіз Байєсовські мережі Штучні нейронні мережі

Структури графів 

представляють імовірнісні 

зв’язки між великою кількістю 

змінних

Дозволяє виконувати широкий 
спектр завдань аналітики після 

відповідного навчання
Кластери організують дані у 

візуальні структури



Моделі Дата-майнингу
У інтелектуальному аналізі даних математичний аналіз використовується для визначення 

закономірностей і тенденцій у даних. Ці закономірності та тенденції можна зібрати разом і 

визначити як моделі аналізу даних.

Класифікація

Моделі аналізу вирішують 

задачі:

1. Прогнозування

2. Ризику і ймовірності

3. Пропозиції

4. Пошуку послідовностей

5. Групування



Має бути створений веб-серверний додаток, який:

1.Має змогу прийняти масив даних онлайн-магазина про користувачів, продукти та покупки в одному 

з реалізованих підтримуємих додатком форматі.

2.Перетворити дані до стандартної моделі даних, до якої будуть застосовані аналітичні та статистичні 

алгоритми.

3.Описати алгоритм розрахування необхідних метрик та моделей дата-майнингу. Проаналізувати дані 

в зазначеному періоді часу, розрахувавши важливі статистичні дані, такі як: кількість покупок, топ товарів 

за виручкою, найбільш активні користувачі, середній дохід за день, спрогнозувати прибуток магазину на 2 

місяці у майбутньому.

4.Сформувати модель даних результатів аналізу та зберегти до бази даних.

5.Створити візуальний звіт, представивши проаналізовану інформацію у вигляді графіків, таблиць та 

числових значень.

Завдання щодо розробки додатку



Інструменти розробки
У інтелектуальному аналізі даних математичний аналіз використовується для визначення 

закономірностей і тенденцій у даних. Ці закономірності та тенденції можна зібрати разом і 

визначити як моделі аналізу даних.

Java Apache Maven Apache Spark



Структура проекту



Процес завантаження даних



Схема бази даних для аналізу



Метрики для розрахунку та моделі дата-майнингу

1. Кількість унікальних покупців за весь час. 

2. Кількість унікальних активних користувачів за 

період, що аналізується.

3. Кількість унікальних найменувань товарів у 

магазині.

4. Кількість унікальних найменувань товарів, що були 

придбані за період, що аналізується.

5. Загальна кількість одиниць купленого товару.

6. Кількість успішних продажів за весь час. 

7. Кількість успішних продажів за даний період.

8. Загальний дохід за даний період від продажів.

9. Середнє значення доходу від кожного продажу. 

10. Середня кількість унікальних найменувань товарів у 

кожному продажу.

1. ABC-аналіз продуктів за правилом Парето:

- сегмент А (80% доходу);

- сегмент В (15% доходу) 

- сегмент С (5% доходу).

2. RFM-аналіз покупців:

2.1 Recency (Рівні сегменти А, В, С).

2.2 Frequency (Рівні сегменти А, В, С).

2.3 Monetary (Рівні сегменти А, В, С).

3. Регресійна модель для прогнозування доходу:

3.1. Визначимо величину продаж за кожен день 

у даному періоді.

3.2. Застосуємо алгоритм лінійної регресії, аби 

сформувати найбільш пасуючу до даних лінію та 

отримати очікувані значення на майбутній період. 



Реалізація розрахунку метрик



Реалізація розрахунку моделей





Створення об’єкту аналітичного 
звіту та збереження до БД 



Презентація результатів

Сегментація продуктів



Презентація результатів

Сегментація покупців



Презентація результатів

Доходи онлайн магазину та передбачення на наступні 2 місяці



Висновки

1. Виконано аналіз предметної області.

2. Проведено дослідження теоретичних основ, сучасних методик та підходів в сфері дата-майнингу.

3. Проаналізовано та дано оцінку сучасному стану сфери послуг онлайн-аналітики.

4. Створено додаток на мікросервісній основі, що генерує аналітичні звіти за визначений період, 

оперуючи масивами даних про покупців, товари та покупки у онлайн-магазині.  

5. На основі існуючих методів та моделей дата-майнингу було розроблено алгоритми для розрахунку 

важливих метрик діяльності магазину.

6. Реалізована модель кластеризації продуктів магазину відповідно до АВС-аналізу та модель 

кластеризації покупців відповідно до RFM-аналізу.

7. Реалізовано регресивну модель для прогнозування доходу магазину у майбутні періоди.

8. Було представлено роботу алгоритму на масиві згенерованих даних.

9. Виконано аналіз отриманих результатів.
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