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Актуальність теми роботи

1. Очікуване зростання ринку нерухомості з 2022 по 2030 рік на 5%.

2. Збільшення коефіцієнта конверсії при роботі з системою надання послуг 
ріелтора приблизно на 8%.

3. Зростання доходу від купівлі/продажу нерухомості з використанням 
рекомендацій до 15%.

4. Економія часу та ресурсів користувачів системи надання послуг ріелтора.



Мета та задачі роботи
Метою є розробка та програмна реалізація рекомендаційного алгоритму для 
підтримки прийняття рішень про надання послуг ріелтора.

Задачі:

1. Виконати аналіз сучасного стану сфери купівлі/продажу нерухомості.

2. Виконати дослідження методів підтримки прийняття рішень.

3. Розробити рекомендаційний алгоритм для підтримки прийняття рішень 
про надання послуг ріелтора.

4. Розробити базу даних рекомендацій з урахуванням критеріїв, що 
впливають на прийняття рішень користувачем системи надання послуг 
ріелтора.

5. На основі рекомендаційного алгоритму розробити рекомендаційний 
мікросервіс.

6. Інтегрувати рекомендаційний мікросервіс до системи надання послуг 
ріелтора.



Основні інструменти розробки
Найменування Призначення
Java (Spring) Back end використовується для вирішення бізнес 

логики та взаємодіі з базами даних

Apach Maven Конфігурація проекту, підключення залежностей

MongoDB Зберігання даних – агентських та партнерських 
рекомендацій

Amazon
Web
Services

Simple Queue Service − система розподіленої черги
Redshift − зберігання та аналітика великих обсягів 

даних − критеріїв,  що впливають на прийняття рішеннь



Схема рекомендаційного алгоритму



Рекомендаційний мікросервіс.
Приклад питань 1



Рекомендаційний мікросервіс.
Приклад питань 2



Рекомендаційний мікросервіс.
Приклад рекомендацій



Посилання на демонстрацію 
https://www.sold.com/

Посилання на відео-огляд 
https://www.loom.com/share/847a5481ad

43439bb3a375b452130df0



Висновки
1. У результаті дослідження методів підтримки прийняття рішень 

розроблено рекомендаційний алгоритм для надання послуг 
ріелтора.

2. Розроблено базу даних рекомендацій з урахуванням виявлених 
критеріїв, що впливають на прийняття рішень користувачами 
системи надання послуг ріелтора.

3. На основі запропонованого рекомендаційного алгоритму 
розроблено рекомендаційний мікросервіс.

4. Рекомендаційний мікросервіс інтегровано до системи надання 
послуг ріелтора, що дозволяє підвищити швидкість та якість 
обслуговування.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


	МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІ
	Актуальність теми роботи
	Мета та задачі роботи
	Основні інструменти розробки
	Схема рекомендаційного алгоритму
	Рекомендаційний мікросервіс. Приклад питань 1
	Рекомендаційний мікросервіс. Приклад питань 2
	Рекомендаційний мікросервіс. Приклад рекомендацій
	Посилання на демонстрацію https://www.sold.com/ Посилання на
	Висновки
	Дякую за увагу!

