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Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի 
կառուցման խնդրի դրվածքը տաքսի ծառայության համարկառուցման խնդրի դրվածքը տաքսի ծառայության համարկառուցման խնդրի դրվածքը տաքսի ծառայության համարկառուցման խնդրի դրվածքը տաքսի ծառայության համար    

Սահակյան ՌուստամՍահակյան ՌուստամՍահակյան ՌուստամՍահակյան Ռուստամ    
Լալայան ԱրթուրԼալայան ԱրթուրԼալայան ԱրթուրԼալայան Արթուր    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. մեծ տվյալներ, երթուղային ուղեցույցներ, 

սոցիալ-տնտեսական համակարգեր, տվյալների վերլուծություն, 
աջակցող համակարգ, վաճառքի արդյունավետության բարձրացում 

ԱնոտացիաԱնոտացիաԱնոտացիաԱնոտացիա: : : : Հոդվածում բերված է ազատ տաքսու վարորդ-
ներին երթուղային ուղեցույցներ առաջարկող համակարգի 
կառուցման մեթոդաբանությունը` հիմնված որոշակի արտաքին 
համակարգի կողմից առաջարկի ձևավորման համար նախատես-
ված տվյալների վերլուծության և որոշումների կայացման ընթա-
ցակարգերի ինտելեկտուալացման վրա: 

Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Ներածություն: Ժամանակակից տեխնոլոգիական առաջխա-
ղացումները ապահովում են տվյալների ծավալի աննախադեպ 
տեմպերով աճ. մասնավորապես սոցիալական ցանցերի, էլեկտրո-
նային լրատվամիջոցների, իրերի համացանցի, ամպային հաշ-
վարկների, շարժական սարքավորումների և ներկառուցված տվիչ-
ների միջոցով։ Ստացված մեծ տվյալների [8, 1-2] հնարավոր հավա-
քագրումը, պահպանումը, մշակումը և նպատակային վերլուծու-
թյունը ստեղծում են նոր և հետաքրքիր մարտահրավերներ բազ-
մաթիվ ոլորտներում. բիզնեսի բազմակողմանի վերլուծություն, 
առողջապահություն, տրանսպորտ, զբոսաշրջության շուկա, հա-
մացանցային գովազդ, համացանցային խարդախության հայտնա-
բերում և այլն [5, 285], որոնց պատասխանների որոնումը որպես 
կանոն հանգեցնում է բարդ ֆորմալացվող և սոցիալ-տնտեսական 
խնդիրների լուծման տեղեկատվական համակարգերի ստեղծմանը:  

Այդ համակարգերի կիրառման էֆֆեկտիվության հիմնական 
ցուցանիշը գործառույթների կառավարման արդյունավետության 
բարձրացումն է։ Նշված խնդիրներում դասական ավանդական 
մեթոդների կիրառմամբ գործնականորեն հնարավոր չէ ճշգրիտ 
կերպով ստանալ ակնկալվող օպտիմալ արդյունք։ Հետևաբար ան-
հրաժեշտություն է առաջանում ստեղծել առաջարկի ձևավորման 



– 38 – 

ինտելեկտուալ համակարգ (Intelligent recommendation system - IRS) 
[6, 73-74]: Այն հաճախորդի (սպառողի) վարքի համապատասխան 
պատմությունների և ռեսուրսների սահմանափակության պայ-
մաններում լուծման այլընտրանքային տարբերակների մոդելա-
վորման և յուրաքանչյուր եզակի իրավիճակում միակ օպտիմալ 
լուծման հայտնաբերման համակարգ է:  

Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգը որոշում-
ների կայացման համակարգերի այնպիսի դաս է, որը տարբեր 
ոլորտներում մարդու նախասիրությունների մասին առկա նախ-
նական տվյալների հիման վրա կատարում է կանխատեսումներ` 
ձևավորելով արտաքին համակարգի արձագանքը և սպառողին 
առաջարկում որոշակի բովանդակություն, ապրանք կամ ծառա-
յություն [16, 1]:  

Այսօր բազմաթիվ ոլորտներում գոյություն ունեն առաջարկի 
ձևավորման համակարգեր, օրինակ` հաճախորդի (սպառողի) 
նախասիրությունների հիման վրա ֆիլմեր [12, 94], երգեր [14, 99], 
նորություններ [13, 1203] առաջարկող համակարգեր։ 

Խնդրի դրվածքը: Խնդրի դրվածքը: Խնդրի դրվածքը: Խնդրի դրվածքը: Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ 
համակարգի կիրառման հեռանկարային ոլորտներից է տաքսի 
ծառայությունը (տաքսի ագրեգատորի կիրառմամբ), որի գործու-
նեության էֆֆեկտիվության կարևորագույն ցուցանիշը հաճախոր-
դին ազատ մեքենայի (տաքսու) մոտենալու ժամանակն է: 

Աշխարհում տաքսի ծառայությունների տվյալների վերլուծու-
թյան հիման վրա կատարվել են մի շարք հետազոտական աշխա-
տանքներ։ Աշխատանք [9, 537-542]-ի հեղինակները, վերլուծելով 
Մանհեթենի (Նյու-Յորք քաղաքի հինգ վարչական միավորներից 
(բորո) մեկը) տաքսի ծառայության տվյալները, փորձել են գտնել 
քաղաքում մարդականց շարժման օրինաչափություններ։ [10, 1425-
1434]-րդ աշխատանքում ազատ տաքսու վարորդի և հաճախորդի 
միջև եղած հեռավորությունը նվազագույնին հասցնելու նպատա-
կով օգտագործվել է «Մոնտե-Կառլոյի որոնման մեթոդը» (Monte 
Carlo Tree Search Methods) [4, 5-9]։ «Մարկովի որոշումների 
կայացման գործընթացի» (Markov Decision Process) [15, 3-5] և 
«Ամրապնդման ուսուցում SARSA ալգորիթմի» (SARSA 
reinforcement learning) [7, 2-3] կիրառմամբ մշակվել է մի մեխա-
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նիզմ, որը տրանսպորտային ծառայությունների համար առա-
վելագույնի է հասցնում հաճախորդների քանակը, ինչը բերում է 
տաքսի ծառայության շահույթի աճին [17, 1-2]։ 

Այսպիսով, տաքսի ծառայությունների գործունեությանն 
աջակցող առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի 
նախագծումը արդիական և հեռանկարային է։ Համակարգի նպա-
տակը ազատ տաքսու վարորդներին օպտիմալ երթուղային ուղե-
ցույցների առաջարկումն է, որը կախված է երթի իրացման 
բազմաթիվ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններից (շաբաթվա օր, 
օրվա ժամ, եղանակ և այլն): Խնդրի լուծումը կհանգեցնի հաճա-
խորդի և վարորդի միջև հեռավորության նվազեցմանը, որի արդ-
յունքում կփոքրանա հաճախորդի սպասելաժամանակը, ինչն էլ իր 
հերթին կնպաստի տաքսի ծառայությունների վաճառքի կառա-
վարման արդյունավետության բարձրացմանը։ 

Առաջարկի ձևավորման Առաջարկի ձևավորման Առաջարկի ձևավորման Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի ինտելեկտուալ համակարգի ինտելեկտուալ համակարգի ինտելեկտուալ համակարգի 
(Intelligent Recommendation System(Intelligent Recommendation System(Intelligent Recommendation System(Intelligent Recommendation System    ----    IRS) IRS) IRS) IRS) նախագծման և մշակման նախագծման և մշակման նախագծման և մշակման նախագծման և մշակման 
փուլերը տաքսի ծառայության համար: փուլերը տաքսի ծառայության համար: փուլերը տաքսի ծառայության համար: փուլերը տաքսի ծառայության համար: Ելնելով նախագծվող 
համակարգի բարդությունից, IRS-ում խնդիրների ֆորմալացման 
բարդությունները հաղթահարելու համար պահանջվում է տվյալ-
ների մշակման և վերլուծության ինտելեկտուալ մեթոդների կիրա-
ռում, ինչպես նաև դրանց հիման վրա որոշումների ընդունման 
մոդելների ստեղծում։ IRS-ի կառուցումը ենթադրում է զարգացման 
որոշակի փուլերի հաջորդական կատարում [1, 113-114]: 

Առաջին փուլ.Առաջին փուլ.Առաջին փուլ.Առաջին փուլ. ձևակերպվում է խնդիրը (փոխկապակցված 
խնդիրների ամբողջության որոշում): Խնդրի բարդության 
սպեկտրը կարող է լինել շատ լայն` պարզ ֆորմալացվող խնդիր-
ներից մինչև բնական լեզվով արտահայտված թույլ կառուցվածքա-
յին խնդիրներ։ 

Երկրորդ փուլԵրկրորդ փուլԵրկրորդ փուլԵրկրորդ փուլ. խնդրի բացահայտումից և հստակեցումից 
հետո ձևակերպվում է նպատակը:  

Երրորդ փուլ.Երրորդ փուլ.Երրորդ փուլ.Երրորդ փուլ. կատարվում է IRS-ի յուրահատկության վերլուծու-
թյուն` ապագա համակարգի կազմակերպման հիմնական սկզբունք-
ների մշակման համար ֆունկցիոնալ ամբողջականությամբ միա-
վորված ենթահամակարգերի և տարրերի հետազոտություն: 

Չորրորդ փուլըՉորրորդ փուլըՉորրորդ փուլըՉորրորդ փուլը վերաբերում է IRS-ի սինթեզին, որը համապա-
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տասխանում է տաքսի ծառայության սպասվող արդյունավետու-
թյան չափանիշներին համապատասխանող նպատակին: 

Վերջին փուլը համակարգի իրականացման փուլն է, որը 
հիմնված է բազմաչափ տվյալների դինամիկ վիզուալիզացիայի և 
դասակարգման ալգորիթմների վրա` խնդրի լուծման այլընտրան-
քային տարբերակներ գեներացնելու նպատակով։ 

Նշված այլընտրանքները մշակվում են կա՛մ ֆորմալացված 
մոտեցումների, կա՛մ փորձագիտական համակարգերի միջոցով, 
երբեմն նաև` հիբրիդային եղանակով (ֆորմալացված և ոչ ֆորմալ 
մոտեցումների համատեղ օգտագործմամբ)` որոշում կայացնողնե-
րին փոխանցելու նպատակով։ 

Տաքսու վարորդներին աջակցող առաջարկի ձևավորման 
ինտելեկտուալ համակարգի մշակման համար կօգտագործվեն 
Նյու-Յորքի տաքսիների տվյալները [11], որտեղ նշված են պատ-
վերի համարը, ընդունման ժամը, սկզբնական և վերջնական 
կորդինատները, ճանապարհորդության տևողությունը և ուղևոր-
ների քանակը։ 

Նպատակային համակարգի մշակումը, ադապտացված վեր-
լուծական մոդելներից և ալգորիթմներից բացի, ունի նաև տեղե-
կատվության հավաքման և մշակման ավանդական համակարգերի 
(Hadoop [3, 289-290], Spark [18, 56-58], Twitter Storm [2, 7] և այլն) 
կարիք: 

Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների զարգացումը նոր հեռանկարներ է բացում առաջարկ 
ձևավորող համակարգերի ձևավորման ժամանակ վերլուծության 
փուլերի և որոշումների կայացման ընթացակարգերի ինտելեկ-
տուալացման համար: Օգտագործելով տաքսի ծառայությունների 
տվյալները և հաշվի առնելով նրանցում առկա խնդիրները, անհ-
րաժեշտ է նախագծել տաքսի ծառայության վարորդներին աջակ-
ցող ինտելեկտուալ առաջարկություններ ձևավորող համակարգ։  

Համակարգի հետագա նախագծումը նպատակ է հետապնդում 
երթուղային ուղեցույցներ առաջարկելով` բարձրացնել ազատ 
տաքսու վարորդների նոր երթերի ընդունման հավանականու-
թյունը, ինչի արդյունքում կմեծանա տաքսի ծառայությունների վա-
ճառքի կառավարման արդյունավետությունը։ 
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: большие данные, путеводители, социально-

экономические системы, анализ данных, система поддержки, повышение 
эффективности продаж 

Современные технологические достижения приводят к беспрецедент-
ному росту данных, возможный сбор, хранение, обработка и анализ 
которых создают новые и интересные вызовы в различных областях. Поиск 
ответов на эти вызовы обычно приводит к созданию информационных 
систем для решения сложных, трудноформализуемых социально-экономи-
ческих проблем. При решении подобных задач, использование традицион-
ных методов делает практически невозможным получение ожидаемого 
оптимального результата. Все это приводит к необходимости создания 
интеллектуальной рекомендательной системы. 

Одним из перспективных направлений использования интеллек-
туальной рекомендательной системы является деятельность службы такси, 
наиболее важным показателем эффективности которой является время 
подачи клиенту свободной машины (такси). Разработка интеллектуальной 
системы формирования предложения по поддержке служб такси является 
актуальной и перспективной. Используя данные служб такси и учитывая 
проблемы в них, необходимо разработать систему, которая генерирует 
интеллектуальные предложения для поддержки водителей службы такси. 
Проектирование системы направлено на повышение вероятности приема 
свободными водителями новых заказов, что повышает эффективность 
управления продажами служб такси. 
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Problem Statement of Problem Statement of Problem Statement of Problem Statement of     
the Intelligent Recommendations Systemthe Intelligent Recommendations Systemthe Intelligent Recommendations Systemthe Intelligent Recommendations System    for Taxi Servicesfor Taxi Servicesfor Taxi Servicesfor Taxi Services    
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SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: big data, route guides, socio-economic systems, data analysis, 

support system, increase sales efficiency 
Current technological advances lead to an unprecedented growth of data, 

the possible collection, storing, processing and analysis of which creates new 
and interesting challenges in various areas. The latter leads to the creation of 
information systems which handles complex data that is difficult to formalize. 
In these problems, using traditional classical methods, it is practically 
impossible to obtain the expected optimal results. Therefore, there is a need to 
create an intelligent recommendation system. 

One of the promising areas of intelligent recommendation system 
application is the sector of taxi services, the most important indicator of the 
effectiveness of which is the time when the car (taxi) approaches the customer. 
The development of an intelligent recommendation system to facilitate the 
activities of taxi services is relevant and promising. Using data from taxi services 
and taking into account the problems of the sector, it is necessary to develop an 
intelligent system that helps taxi drivers. Further system design is aimed at 
offering route guides in order to increase the probability of meeting a potential 
client, which will boost the efficiency of the sales management in the sector. 
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