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Abstract: 

In recent years, the use of e-commerce sites has spread quite 

dramatically. Thus, these sites have display very large number of diverse 

products. It became difficult for the customer to choose what he/she 

wants from these products. The recommendation systems are used to 

help customers to find the suitable product of their interests and proved 

to be an important solution to the information overload problem. 

There are several types of recommendation systems, the most 

common is Content-Based Filtering (CBF) which is used to suggest  

items similar to one which impressed the customer in the past using 

textual description  or attributes of an item. This type does not need to 

evaluate other customers for products and so it addresses the problem of 

cold starts.  It also suffers from the problem of lack of diversity in the 

suggested items. 

The second common type is a Collaborative Filter (CF) which is 

used to suggest items automatically to the active costumer by measuring 

the rating similarity with other costumers or items. It suffers from the 

problem of scalability, spared data and cold-start. 



The proposed system integrates between CBF and CF. It consists 

of two stages: In the first stage, CBF is used to nominate products for 

new customers who have no previous record of purchase by using cosine 

function to find the similarities between the products that have been 

described by string (for example: Office Products, Office Electronics, 

Printers & Accessories, Printers) in the database.  The second stage is 

primitive after a customer buy certain products and rates them, then the 

system uses item-based CF to nominate products for active costumer by 

using Pearson correlation equation then weights average equation to 

predict the rating. Suggested products similar to the rating for the 

products purchased by the customer previously.  

The proposed system is able to solve several problems, such as the 

cold start, scalability and spare the data problem in a simple way and at 

the same time with high efficiency and accuracy exceeding 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة :

بشكل كبير. واصبحت هذه في السنوات االخيرة انتشرة مواقع التجارة االلكترونية 

المواقع تعرض كميات كبيرة جدا من المنتجات المختلفة واصبح من الصعب على الزبائن في 

 اختيار حاجاتهم من المنتجات.

أنظمة التوصية تستخدم لمساعدة الزبائن على إيجاد المنتجات المناسبة الحتياجاتهم 

 وتقدم حل مهم لمشكلة الزيادة في المعلومات .

على اقتراح المنتجات  القائم المحتوى اكثرها شيوعا التوصية أنظمة من أنواع عدة هناك

المشابهة التي اعجب بها الزبون او اختارها في الوقت الحالي, وهذه المنتجات تم وصفها 

باستخدام وصف نصي مثال )الوثائق , سجالت الويب , مواصفات منتج( او وصفت بصفات 

. الخ   لتحديد مواصفات منتج(. وهذا النوع ال يحتاج الى تقييم زبائن مثال ) العنوان ، السعر ..

اخرين وكذلك تعالج مشكلة البداية الباردة ولكنه في نفس الوقت يحتاج الى وصف دقيق للمنتج 

 باالضافة الى مشكلة عدم التنوع بالمنتجات المقترحة.

الى  ئيتلقاالمنتجات بشكل  النوع الثاني يسمى بالمرشح التعاوني والذي يستخدم القتراح

الزبون الفعال عن طريق قياس التشابهه في التقييم مع زبائن اخرين او منتجات اخرى . والفائدة 

من هذا النوع هو القدرة على التنوع في المنتجات المقترحة عن طريق الصدفة ولكنه يعاني من 

 داية الباردة .مشاكل عديدة مثل قابلية التوسع ، التبعثر في البيانات و الب

النظام المقترح يدمج بين النوعين لحل اغلب المشاكل الموجودة في كال النوعين ويتكون 

 للعمالء المنتجات ترشيحالمحتوى القائم على  النظام يستخدم األولى المرحلة في :مرحلتين من

باستخدام دالة الجيب تمام أليجاد التشابهه بين المنتجات  سابقسجل شراء  لديهم ليس الذين الجدد



الموصوفة بجملة ) مثال منتجات مكتب , الكترونيات مكتب , طابعات وملحقات ، طابعات ( في 

 قاعدة البيانات .

المرحلة الثانية تبدأ بعد شراء الزبون منتجات معينة ومن ثم تقييم هذه المنتجات ليقوم 

خدام نظام التوصية المسمى بالمرشح التعاوني والذي يستخدم  لترشيح النظام بعد ذلك باست

المنتجات الى الزبون الفعال باستخدام معادلة بيرسون ثم معادلة معدل الوزن للتنبؤ بالتقييم. وان 

 المنتجات المقترحة مشابهه في التقييم للمنتجات التي اشتراها الزبون في السابق .

قابلية التوسع ومشكلة  ،الباردة  بداية مثل ، المشاكل من العديد حل على قادرة المقترح النظام

 ٪.90 تتجاوز ودقة عالية بكفاءة الوقت نفس وفي بسيطة بطريقة تبعثر البيانات 

 

 

 

 

 

 


