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Реферат

Об’єктом роботи є процес порівняння декількох методів прогнозування 

ключових метрик маркетплейсу на двох вибірках даних. 

Метою роботи є порівняння між собою та визначення найкращого 

способу прогнозування загального обсягу обороту товарів та кількісті 

замовлень та перевірка залежності результату від величини вибірки даних.

Методи розроблення: комп’ютерне моделювання.

Інструменти розроблення: 1C:Підприємство, система керування 

реляційними базами даних Mysql, Microsoft Excel(NumXL), мова 

програмування R, мова програмування Python(pandas, seaborn, matplotlib, 

xgboost).

Результати роботи: ця робота представляє собою декілька підходів до 

прогнозування загального обсягу обороту товарів та кількості замовлень на 

основі реально існуючого маркетплейсу та його бази даних. Зроблено 

порівняння декількох підходів до прогнозування та висновки про недоліки та 

переваги певних методів прогнозування. Також зроблено порівняння 

результатів отриманих однаковими методами прогнозування, але на різних за 

величиною вибірках даних. Результати даного дослідження можуть бути 

використані для подальшого прогнозування цих метрик.
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1 Вступ
1.1 Визначення. Маркетплейс (англ. online marketplace, online e-commerce 
marketplace) - платформа електронної комерції, інтернет-магазин електронної 
торгівлі, що надає інформацію про продукт або послугу третіх осіб.

Загалом маркетплейс є оптимізованою онлайн-платформою з надання 

продуктів та послуг. Один і той же товар часто можна купити у кількох 

продавців, причому ціна на товар може різнитися.

1.2 Історія

Першими маркетплейсами були ринки. Деякі історики стверджують, що 

ринки стали з'являтися, коли вперше почали займатися торгівлею. Ринки просто

неба були відомі в давній Вавилонії, Ассирії, Греції, Єгипті та на Аравійському 

півострові. Ринки існували різних континентах, але з всіх народів. Грецький 

історик Геродот зазначив, що ринки не розвивалися у Стародавній Персії.

На Близькому Сході документальні джерела припускають, перша форма 

ринку виникла близько 3000 року до н.е.. Ранні ринки займали кілька вулиць по

всій довжині міста, які зазвичай сягали від одних міських воріт до інших воріт 

на іншій стороні міста. Наприклад, ринок у Тебризі довжиною 1,5 кілометра 

був найдовшим  ринком у світі.

1.3 Сучасність 

У 1995 році була заснована компанія Amazon, яка розпочинала свою 

діяльність як онлайновий ритейлер книг і на сьогодні виступає найбільшим 

маркетплейсом із вісьма філіями в різних країнах світу. У 1995 році в США був 

також заснований майданчик інтернет-аукціонів eBay, який за формальною 

ознакою можна також віднести до маркетплейсів, оскільки цей онлайн-ресурс 

надає можливість фізичним та юридичним особам виставляти їх товари на 

продаж, однак на відміну від інших маркетплейсів, формування вартості 

товарів на eBay відбувається за правилами аукціону.
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В 1996 Хіросі Мікітані заснував в Японії магазин електронної комерції 

Rakuten, а в 1997 надав роздрібним продавцям можливість вибудовувати власні 

сайти на базі свого інтернет-магазину. У 1999 році в Китаї з'явився інтернет-

ресурс Alibaba, створений Джеком Ма, який став найбільшим у світі 

маркетплейсом з капіталізацією 441 млрд доларів (за підсумками 4-го кварталу 

2018).
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2 Дослідження предметної області
2.1 Електронна комерція

Визначення. Електронна комерція - це сфера цифрової економіки, яка 

містить всі фінансові і торгові транзакції, що реалізовуються за допомогою 

комп'ютерних мереж, а також бізнес-процеси, які пов'язані з проведенням цих 

транзакцій.

До електронної комерції відносять:

 електронний обмін даними (Electroniс Data Interchange),

 електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer),

 електронний спосіб торгівлі (e-trade),

 електронна валюта (e-cash),

 електронний маркетинг (e-marketing),

 електронний банкінг (e-banking),

 електронні страхові послуги (e-insurance).

Найпоширеніші види електронної комерції: 

 B2B (Business-to-Business) - «взаємини однієї комерційної організації з 

іншою».

 B2C (Business-to-Consumer) - «взаємини між комерційною організацією та

звичайним споживачем».

C2C (Consumer-to-Consumer) - «взаємини одного споживача з іншим».
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2.2 Різновиди електронної комерції
Визначення. B2B (англ. «business-to-business» — укр. «бізнес до 

бізнесу», скорочено вимовляється — «бі ту бі») — термін, що визначає вид 

інформаційних та економічних взаємовідносин, класифікованої за типом 

взаємодіючих суб'єктів, у разі B2B — юридичні особи, які працюють не на 

кінцевого звичайного споживача, а на комерційну організацію, тобто інший 

бізнес (компанію).

Простими словами B2B комерція це продаж товарів або послуг однієї компанії 

іншій компанії.

Рисунок 1 – Схема електронної комерції B2B

Визначення. B2C (англ. business-to-consumer, укр. бізнес до споживача, 

вимовляється – «бі ту сі») – термін, що визначає комерційні взаємовідносини 

між організацією (бізнесом) та приватними особами, так званими «кінцевими» 

споживачами ; також це вид електронної торгівлі, мета якого - прямі продажі 

направлені на споживачів (кінцевого споживача, фізичної особи).

Метою B2C є зробити діяльність організації більш прозорою та зробити  

легкою роботу зі рядовим споживачем.
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Рисунок 2 – Схема електронної комерції B2C

Визначення. C2C(англ. Consumer-to-consumer, укр. "споживач до 

споживача") - термін, що позначає схему взаємовідносин кінцевого споживача 

(consumer) з кінцевим споживачем, при якій покупець і продавець не є 

підприємцями в юридичному сенсі цього слова.

Зазвичай, у такій схемі комерційних відносин є ще одна складова  — 

посередник, який організує сайт для розміщення пропозицій, наприклад 

інтернет-аукціон, сайт з дошкою оголошень або маркетплейс. Також, 

посередник може бути гарантом та/або виконавцем проведення платежу. 

Посередник не є гарантом отримання товару, але у деяких випадках може 

проводити дозвіл спірних ситуацій, вилучення каталогу продавця з сайту, 

повернення грошей, тощо. Також посередник не бере участі у просуванні 

товару, цим займається продавець самостійно. До особливостями схеми С2С 

можна віднести низькі трансакційні витрати, нижчу ціну товару. Негативна 

особливість - підвищена ймовірність шахрайства. Для боротьби із ним 

майданчики вводять систему репутації.
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Рисунок 3 – Схема електронної комерції C2C

Визначення. C2B2C(англ. Consumer-to-business--consumer, укр. 

"споживач до бізнесу до споживача") - термін, що позначає схему 

взаємовідносин кінцевого споживача (consumer) з бізнесом, який в свою чергу 

взаємодіє з іншим кінцевим споживачем. 

Крім того, C2B2C – це бізнес-модель, за якої споживач продає продукт 

безпосередньо іншому споживачеві, але використовуючи бізнес як 

посередника. Тобто право власності на товари переходить безпосередньо від 

споживача, що продає, до споживача, який купує, але в середині знаходиться 

бізнес, який полегшує покупцеві відкриття предметів для продажу та бере 

плату за обробку операції купівлі-продажу. Asos є класичним прикладом форми
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комерції C2B2C.

Рисунок 4 – Схема електронної комерції C2B2C
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3 Методи прогнозування
3.1 Прогнозування за допомогою простого рухомого середнього

Просте рухоме середнє, або арифметичне рухоме середнє (англ. simple 

moving average, англ. SMA) чисельно дорівнює середньому арифметичному 

значень вихідної функції за встановлений період  і обчислюється за формулою :

SMA t=
1
n∑i=0
n− 1

pt− i=
p t+ pt− 1+…+ p t−i+…+p t− n+2+ pt −n+1

n

Де SMA t− значенняпростого рухомогосереднього вточці t ;

n − кількість значень початкової функції для обрахування рухомого середнього 

(згладжуючий інтервал), чим ширший згладжуючий інтервал, тим більш 

плавним виходить графік функції;

pt −i − значення початкової функції в точці t-i.

Отримане значення простого рухомого середнього відноситься до 

середини вибраного інтервалу, однак, традиційно його відносять до останньої 

точки інтервалу.

З попереднього значення просте рухоме середнє може бути отримано за 

наступною рекурентною формулою:

SMA t=SMA t− 1−
p t− n
n

+
p t
n

де SMA t − значення простого рухомого середнього в точці t;

SMA t−1 −минуле значення простого рухомого середнього;

p t −n − значення початкової функції в точці t–n (в випадку часового ряду, 

«раннє» значення початкової функції, використовуване для обчислення 

попереднього рухомого середнього)

pt − значення досліджуваної функції в точці t (в випадку часового ряду, поточну

–останнє значення)
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Даною формулою зручно користуватися, щоб уникнути регулярного 

підсумовування всіх значень.

Наприклад, просте рухоме середнє для часового ряду з кількістю періодів яке 

дорівнює 9 обчислюється як:

SMA t=
pt− pt −1−p t− 2− p t−3− pt −4− p t−5−p t−6− p t−7− pt −8

9

= SMA t−1−
pt −9
10

+
pt
9

 ,

де SMA t −значення простого рухомого середнього в точці t;

p t −i− значення початкової функції в момент часу, віддаленого від поточного на i

інтервалів.

Виділяють такі недоліки простого ковзного середнього:

 Рівність вагового коефіцієнта 1.

 Подвійна реакція на кожне значення, у момент входу у вікно обчислень 

та у момент виходу з нього.
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3.2 Прогнозування на основі методу експоненційного згладжування

Метод експоненційного згладжування найбільш ефективний для 

розробки середньострокових прогнозів. Він прийнятний при прогнозуванні 

лише на період вперед. Його основні переваги простота процедури обчислень 

та можливість урахування ваги вихідної інформації. Робоча формула методу 

експонентного згладжування:

U t+1=α+γ t+(1−α )∙U t

де t – період, що передує прогнозованому;

t+1 – прогнозований період;

U t+1 – прогнозований показник;

α – параметр згладжування;

γ t – фактичне значення досліджуваного показника за період, що передує 

прогнозному;

U t – експоненційно зважена середня для періоду, що передує прогнозному.

При прогнозуванні даним методом виникає дві труднощі:

 вибір значення параметра згладжування α;

 визначення початкового значення U 0.

Від величини α залежить, як швидко знижується вага впливу попередніх

спостережень. Чим більше α, тим менше впливає попередні кроки. Якщо 

значення α близьке до одиниці, це призводить до впливу лише останніх 

спостережень. Якщо значення близько до нуля, то при прогнозі враховуються 

всі (чи майже всі) попередні спостереження.

Таким чином, якщо є впевненість, що початкові умови, на підставі яких 

розробляється прогноз, є достовірними, слід використовувати невелику 

величину параметра згладжування (α→0). Коли параметр згладжування малий, 
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то функція, що досліджується, веде себе як середня з великої кількості минулих

рівнів. Якщо немає достатньої впевненості в початкових умовах прогнозування,

слід використовувати велику величину α, що призведе до обліку при прогнозі в 

основному впливу останніх спостережень.

Точного методу вибору оптимальної величини параметра згладжування 

α немає. В окремих випадках автор даного методу професор Браун пропонував 

визначати величину, виходячи з довжини інтервалу згладжування. При цьому α 

обчислюється за такою формулою:

∝= 2
n+1

де n - число спостережень, що входять в інтервал згладжування.

Завдання вибору U 0 (експоненційно зваженого середнього початкового) 

вирішується такими способами:

 якщо є дані про розвиток явища у минулому, то можна скористатися 

середньою арифметичною та прирівняти до неї U 0;

 якщо таких відомостей немає, то як U 0 використовують вихідне перше 

значення бази прогнозу γ1.
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3.3 Прогнозування на основі моделі ARIMA

ARIMA – це узагальнена модель ARMA (Autoregressive moving average),

яка поєднує в собі AR (Autoregressive)та MA (Moving average) процеси.

Як зазначено в акронімі моделі, ARIMA(p, d, q) складається з наступних частин:

AR - autoregressive. Регресійна модель, яка використовує залежність між 

спостереженнями та числом інтегрованих спостережень (p);

 I - integrated. Для забезпечення стаціонарності шляхом взяття різниць (d);

MA - moving average. Підхід, що аналізує залежність між спостереженнями та 

залишками при застосуванні моделі до інтегрованих спостережень (q).

Проста форма AR моделі порядку p, тобто AR(p) може бути записана як

лінійний процес таким чином:

x t=c+∑
i=1

p

φi xt −1+ϵ i

де x t – стаціонарна змінна;

с – константа;

φi – коефіцієнт кореляції;

ϵ t – залишки моделі (білий шум з нульовим середнім).;

Проста форма MA моделі порядку q, тобто MA(q) може бути записана так:

x t=μ+∑
i=0

q

θ i ϵt −1

де μ – математичне сподівання процеси (зазвичай передбачається рівним нулю);

θi – параметри моделі;

θ0 – закладається рівним 1;

ϵ i – білий шум з нульовим середнім.

Комбінація цих двох моделей дає нам модель ARIMA порядку (p, q):

x t=c+∑
i=1

p

φi xt −1+ϵ i+∑
i=0

q

θi ϵ t−1

Параметри p і q називаються порядком AR та MA, відповідно. 

Використання ARIMA дозволяє робити прогноз на нестаціонарних даних через 
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введення в модель інтегрованості. Це досягається за допомогою взяття різниць -

віднімання рівнів часового ряду один одного. Враховуючи сезонність часового 

ряду, з великою ймовірністю вагомий внесок у модель внесуть короткострокові 

компоненти. Таким чином у моделі також необхідно враховувати сезонність - 

сезонну ARIMA (seasonal ARIMA - SARIMA). Найбільш важливими етапами є 

оцінка коефіцієнтів моделі. Якщо дисперсія зростає з часом,необхідно 

використовувати стабілізуючі дисперсію трансформації та взяття різниць.
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3.4 Бустинг у машинному навчанні
Що таке бустинг у машинному навчанні?

Бустинг - це метод, який використовується в машинному навчанні для 
зменшення кількості помилок під час прогностичного аналізу даних. Фахівці з 
роботи з даними навчають програмне забезпечення з алгоритмами машинного 
навчання, зване моделями машинного навчання, на розмічених даних, щоб 
зробити припущення про непомічені дані. Одна модель машинного навчання 
може робити помилки прогнозування залежно від точності навчального набору 
даних. Наприклад, якщо модель ідентифікації кішок була навчена лише на 
зображеннях білих кішок, вона може неправильно ідентифікувати чорну кішку. 
Бустинг намагається подолати цю проблему шляхом послідовного навчання 
кількох моделей підвищення точності всієї системи.

У чому важливість бустингу?
Бустинг покращує точність прогнозування та продуктивність моделей 

шляхом перетворення слабких класифікаторів на єдину сильну модель 
навчання. Моделі машинного навчання можна розділити на слабкі чи сильні:

Слабкі моделі мають низьку точність прогнозування, яку можна 
порівняти з випадковим вгадуванням. Такі моделі схильні до перенавчання: 
вони не можуть класифікувати дані, що сильно відрізняються від вихідного 
набору. Наприклад, якщо навчити модель ідентифікувати кішок як тварин із 
загостреними вухами, вона не зможе розпізнати кішку із загнутими вухами.

Сильні моделі мають більш високу точність передбачення. Бустинг 
перетворює систему слабких моделей на єдиний сильний алгоритм навчання. 
Наприклад, щоб розпізнати зображення кішки, він поєднує слабку модель, що 
класифікує гострі вуха, та іншу модель, яка відповідає за котячі очі. 
Проаналізувавши зображення тварини на наявність загострених вух, система 
аналізує його ще раз для розпізнавання котячих очей. Такий підхід збільшує 
загальну точність системи.

Як працює бустинг?
Щоб зрозуміти принцип роботи алгоритму бустингу, необхідно 

розібратися, як моделі машинного навчання ухвалюють рішення. Незважаючи 
на різноманітність варіантів реалізації, фахівці з роботи з даними часто 
використовують бустинг з деревами рішень:

Дерева рішень — це структури даних у машинному навчанні, що 
розділяють набір даних на менші підмножини залежно від своїх параметрів. 
Ідея полягає в тому, що дерева рішень багаторазово поділяють дані, доки не 
залишиться лише один клас. Наприклад, дерево може поставити ряд запитань з 
відповідями «так» чи «ні» і розділити дані на категорії кожного кроку.

Як проходить навчання при бустингу?
Крок 1
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Алгоритм бустингу надає рівну вагу кожній вибірці даних. Він передає 
дані першої моделі, яка називається базовим алгоритмом. Для кожної вибірки 
даних базовий алгоритм робить прогнози.
Крок 2

Алгоритм бустингу оцінює прогнози моделі та збільшує вагу вибірок із 
значною помилкою. Також вага надається на основі продуктивності моделі. 
Модель із кращими прогнозами матиме великий вплив на остаточне рішення.
Крок 3

Алгоритм передає зважені дані до наступного дерева рішень.
Крок 4

Алгоритм повторює кроки 2 і 3 до тих пір, поки помилки навчання не 
опустяться нижче за певний поріг.

Які види бустингу існують?
Адаптивний бустинг (AdaBoost) - одна з ранніх моделей бустингу. Він 

адаптується та самостійно коригує класифікатори в кожній ітерації бустингу.
AdaBoost спочатку надає однакову вагу кожному набору даних. Потім він 
автоматично коригує ваги точок вибірки після кожного кроку на дереві рішень. 
Елементи, які були класифіковані невірно, набувають більшої ваги у наступній 
ітерації. Процес повторюється до тих пір, поки залишкова помилка або різниця 
між фактичними та прогнозованими значеннями не опуститься нижче за 
допустимий рівень.

AdaBoost можна використовувати з багатьма предикторами. Крім того, 
він менш чутливий, ніж інші алгоритми бустингу. AdaBoost не є таким 
ефективним при кореляції між ознаками або використанні даних великої 
розмірності. В цілому, AdaBoost справляється із завданнями кваліфікації.

Градієнтний бустинг (GB) схожий на AdaBoost: він також є методом 
послідовного навчання. Різниця між AdaBoost та GB у тому, що GB не 
привласнює неправильно класифікованим елементам більшу вагу. Натомість 
програмне забезпечення GB оптимізує функцію втрат через послідовне 
генерування базових моделей, внаслідок чого поточна базова модель завжди 
стає ефективнішою за попередню. На відміну від AdaBoost, метод GB 
намагається одразу генерувати точні результати, а не виправляти помилки. 
Тому метод GB дає більш точні результати. Градієнтний бустинг підходить і 
задач класифікації, і регресії.

Екстремальний градієнтний бустинг (XGBoost) різними способами 
покращує градієнтний бустинг, фокусуючись на швидкості обчислень та 
масштабах моделі. XGBoost розроблено для ефективної багатоядерної 
паралельної обробки прямо під час навчання. Цей алгоритм бустингу є 
ефективним інструментом роботи з великими даними. Ключовими 
особливостями XGBoost є розпаралелювання, розподілені обчислення, 
оптимізація кешу та зовнішні обчислення.
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4 Результати
4.1 Прогнозування за допомогою простого рухомого середнього

Для прогнозування за допомогою рухомого середнього використовувалася 

лише база даних за 2017 рік, так як база за 2016-2017 роки буде давати такий 

саме результат.

Рисунок 5 – Прогнозування загального обсягу обороту товарі з допомогою

простого рухомого середнього на основі бази даних за 2017 рік

Рисунок 6  – Прогнозування кількості замовлень з допомогою простого

рухомого середнього на основі бази даних за 2017 рік
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4.2 Прогнозування на основі методу експоненційного згладжування

Рисунок 7 – Прогнозування загального обсягу обороту товарі з допомогою

методу експоненційного згладжування на основі бази даних за 2017 рік

Рисунок 8 – Прогнозування кількості замовлень з допомогою методу

експоненційного згладжування на основі бази даних за 2017 рік
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Рисунок 9 – Прогнозування загального обсягу обороту товарі з допомогою

методу експоненційного згладжування на основі бази даних за 2016-2017 роки

Рисунок 10 – Прогнозування кількості замовлень з допомогою методу

експоненційного згладжування на основі бази даних за 2016-2017 роки



22

4.3 Прогнозування на основі моделі ARIMA

Рисунок 11 – Прогнозування загального обсягу обороту товарі з допомогою

моделі ARIMA на основі бази даних за 2017 рік

Рисунок 12 Прогнозування кількості замовлень з допомогою моделі ARIMA на

основі бази даних за 2017 рік
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Рисунок 13 – Прогнозування загального обсягу обороту товарі з допомогою

моделі ARIMA на основі бази даних за 2016-2017 роки

Рисунок 14 Прогнозування кількості замовлень з допомогою моделі ARIMA на

основі бази даних за 2016-2017 роки
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4.4 Прогнозування з допомогою XGBoost

Рисунок 15 Прогнозування  кількості замовлень з допомогою XGBoost на

основі бази даних за 2016-2017 роки

Рисунок 16 Прогнозування загального обсягу обороту товарі з допомогою

XGBoost на основі бази даних за 2016-2017 роки
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Висновки

В бізнесі, та в тому числі електронній комерції, дуже важливо 

прогнозування. Від нього залежить розуміння скільке грошей треба вкладати в 

маркетінг, в логістику, розуміти тенденції розвитку компанії та розуміти її 

потенціал.

В даній роботі були зроблені прогнози загального обсягу обороту 

товарів та кількості замовлень за Січень 2018 року трьома різними методами на

основі бази даних за 2017 рік та 2016-2017 роки.

При прогнозуванні загального обсягу обороту найкраще себе показав 

метод простого рухомого середнього з кроком в 4. Але оскільки ми не зможемо 

в наступний раз точно сказати яку кількість кроків треба взяти, а прогноз з 

кроком в 2 відповідаючий за сезонність показав погані результати, варто 

використовувати більш універсальну модель ARIMA або метод 

експоненційного згладжування. 

Аналогічна ситуація з прогнозуванням кількості замовлень, метод 

простого рухомого середнього з кроком в 2 показав себе краще, ніж ARIMA та 

метод експоненційного згладжування, але ARIMA та метод експоненційного 

згладжування не потребують визначення потрібної кількості кроків та краще 

працюють на великих виборках, а метод простого рухомого середнього дає 

більш точні результати на малій виборці даних.

Метод екстримального градієнтого бустингу дав не дуже точні 

результати. Для використання цього методу краще брати більш великі вибірки 

та більш сучасний(потужний) ПК для обчислення великої кількості ітерацій. 
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Додаток А

Код до пункту 4.4

import pandas as pd 

import seaborn as sns 

import matplotlib.pyplot as plt 

import logging 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from xgboost import XGBRegressor 

from pandasql import sqldf 

pysqldf = lambda q: sqldf(q, globals()) 

orders = pd.read_csv('data/datatest.csv') 

orders.columns = ['month', 'n_orders', 'gmv', 'label', 'n_label'] 

orders.sample(2) 

print(f"Total number of orders in dataset: {orders['month'].nunique()}") 

logging.getLogger().setLevel(logging.CRITICAL) 

features = ['n_orders'] 

label = ['label'] 

n_label = ['n_label'] 

testOrders = orders[orders['month'] >= 2] 

trainOrders = orders[orders['month'] < 25] 

X_train, y_train = testOrders[features], testOrders[label] 

X_test, y_test = trainOrders[features], trainOrders[label] 

reg = XGBRegressor(n_estimators=500, learning_rate=0.01) 

reg.fit(X_train, 
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        y_train, 

        eval_set=[(X_train, y_train), (X_test, y_test)], 

        eval_metric='mae') 

predictions = reg.predict(X_test) 

 

testOrders = testOrders.reset_index().drop('index', axis=1) 

testOrders['predictions'] = pd.Series(predictions) 

 

plt.rcParams.update({'figure.figsize': (111, 111), 'figure.dpi':100}) 

fig, ax = plt.subplots() 

sns.lineplot(data=orders.tail(24), x='month', y='gmv') 

sns.lineplot(data=testOrders, x='month', y='predictions') 

plt.grid(linestyle='-', linewidth=0.3) 

ax.tick_params(axis='x', rotation=90) 

plt.show()
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