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 چکیده

آورد. های اساسی است که کیفیت پیشنهاد قلم به کاربر را پایین میی پیشنهاددهنده یکی از چالشهای تنکی دادگان در سامانه

بیه   ،شیود دهد، که باعث محلیت در دادگان میی ها را جایشگت میهای تنک، سطر و ستونسازی مجدد در ماتریسروش مرتب

هیای  کنید. در ایین ملالیه، از یکیی از روش    ا کمتر میطوری که  دادگان باارزش نزدیک به هم قرار می گیرند و تنکی دادگان ر

گردانید، و محلییت دادگیان را    استفاده کردیم، که این روش یک بردار جایگشتی را برمیی  COLAMDسازی مجدد به نام مرتب

 211111فیلم و  2861کاربر و  349که  Movielensرا در نرم افزار متلب بر روی دادگان  COLAMDدهد. روش افزایش می

سیاده، میورد    SVDوسییله الگیوریتم   سازی مجدد شده و دادگیان اصیلی را بیه   دادگان مرتبداده باارزش دارد، استفاده کردیم. 

را در دادگان اولیه و جایگشت داده شده، بعد از عبیور از الگیوریتم    RMSEبررسی قرار دادیم و خطای جذر میانگین مربعات یا 

SVD  سیازی مجیدد، در   روش مرتیب کیه   خطای جذر میانگین مربعات در دو دادگان نشان دادمحاسبه کردیم. ملایسه ملادیر

   کمتری نسبت به دادگان اصلی دارد. RMSEها باعث بهبود شده است و ملدار بیشتر قسمت

 سازی مجددهای پیشنهاددهنده، ماتریس تنک، مرتب: سامانهواژگان کلیدی
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 مقدمه

اطالعات و ارتباطات، شبکه جهانی اینترنت دچیار افیزایش انفجیاری  جیم مسیتندات و      در اثر پیشرفت سریع فناوری 

هیا  دادگان دیجیتال شده است. در این عصر، به علت سادگی امکان انتشار مطالب در وب و در دسترس بیودن اینترنیت، انسیان   

با وجود  جم زیاد اطالعات، کیاربران هنگیام    .پردازندبیش از گذشته از این فناوری استفاده کرده و به تولید و نشر اطالعات می

هیایی بیه نیام سیامانه     شوند کیه بیرای  یل ایین مشیکل از برنامیه      خرید اینترنتی برای انتخاب بهترین گزینه دچار مشکل می

به عنوان یک شاخه مسیتلل میورد مطالعیه قیرار گرفتنید. ییک سیامانه          31که در اواسط دهه  استفاده کردند، پیشنهاددهنده

های تحلیل ها با انواع گوناگون روششنهاددهنده در واقع روشی قوی برای انجام عمل پاالیش اطالعاتی است. این نوع سامانهپی

کنند پیشنهاد بهتری به کاربر ارائه دهند. با توجه به این ملدمات، پیشنهاد مناسب با نیاز کاربر، موضیوع بسییار   داده، تالش می

ها را به سمت های کاربران را بهتر شناسایی کند و آنمندیطوری که سامانه بتواند نیاز و عالقه مهم در تحلیلات شده است به

هیای  های پیاالیش مشیارکتی، مبتنیی بیر محتیوا، مبتنیی بیر دانیش و ترکیبیی در سیامانه          کاالی مورد نیاز هدایت کند. روش

ها کارایی بیشتری دارد، ایین روش مبتنیی   دیگر روش پیشنهاددهنده به وجود آمده است، که روش پاالیش مشارکتی نسبت به

هیای مشیابهی را   ها این است که کاربرانی که قلمی اصلی این سامانههای مشابهی دارند. ایدهبر ارزیابی کاربرانی است که عالقه

ها از طریق نظرات ارزیابی قلم تر فرایند پاالیش یاهای مشابهی دارند. به بیان سادهاند، ا تماال ارجحیتدر گذشته انتخاب کرده

کنند تا عالقه ییک کیاربر   ها استفاده میهای کاربران روی قلمای از اولویتهای پاالیش مشارکتی از پایگاه دادهافراد است. روش

هیای  ههای پاالیش مشارکتی نییاز بیه توانیایی ملابلیه بیا داد     بینی کنند. الگوریتمجدید را بر موضوعات یا محصوالت دیگر پیش

ها، ایجاد پیشنهادهای مطلوب در یک دوره زمانی کوتاه، و ملابله بیا  گذاری با افزایش تعداد کاربران و قلمبسیار پراکنده، ملیاس

، هیا های مختلف(،  مالت شیلینگ، اختالل دادههای مشابه یا یکسان برای داشتن ناممشکالت دیگری مانند ترادف )تمایل قلم

مساله تنکی رو است که زیادی روبههای . اما این روش با چالش (Xiaoyuan et al, 2009)خصوصی داردو مشکالت  فظ  ریم 

ترین مبا ث موجود در سامانه پیشنهاددهنده است که بسیاری از تحلیلات را به خیود اختصیاد داده اسیت.    داده یکی از رایج

انید  وارد سامانه شیده اند و یا تازه کمتر در این سامانه فعالیت کردهگیرد که کاربرانی که ها هنگامی صورت میچالش تنکی داده

شیوند و از طیرف سیامانه، کیاربر بیا      ی کمی از این کاربران در سامانه ثبت است، دچار این مشیکل میی  به دلیل این که پیشینه

ای که مطیابق بیا نییاز کیاربران پیشینهاد      های پیشنهاددهندهنیاز به وجود سامانه وجود این شود. باهای نامربوط روبرو میپاسخ

 ای است که بسیار ضروری است.تر قلم مورد نظر خود را انتخاب کنند، مسئلهدهد و کاربران سریع

هیای  تیوان بیه روش  های پیشنهاددهنده ارائه شده است کیه میی  های زیادی برای کاهش مشکل خلوتی در سامانهروش

تیرین آن  های مختلفی ارائیه شیده اسیت کیه مهیم     در تجزیه ماتریس، روش. (Vozalis et al, 2010) تجزیه ماتریس اشاره کرد

 دهد اما بسیار پر هزینه اسیت است که روش تجزیه ماتریسی مبتنی بر کاهش بعد است و پیشنهادهای بهتری را می SVDروش

(Almazro et al, 2010) .روش SVD دیگری مانند هایگسترش یافته است و روش  TimeSVD     که روش پوییایی زمیانی را بیا

کنید کیدام کیاربران و کیدام     ایجاد شده است. یک روش دیگر که مشخص میی ، (Osmanli, 2010) کندکیب میتر   SVD روش

روشی مبتنی بر تجزییه تانسیور کیه    . (Wild, 2002) بندی دو وجهی استها در کنار هم قرار گیرند استفاده از روش خوشهقلم

کار دیگیر صیورت گرفتیه در ایین      (.2931)نصیری و همکاران،  و بعد زمان در آن در نظر گرفته شده است دارای سه بعد است

 ,sharifi et al) آیید های باارزش بیه دسیت میی   رفته با استفاده از میانگین دادههای از دست ارزشزمینه، بدین گونه است که، 

2013). 

هیای  روشتیوان بیه میوارد زییر اشیاره کیرد.       مجدد استفاده شیده اسیت میی   سازی های مرتبچنین در مواردی که از روشهم

ای بیه دسیت   های چنید هسیته  ها تا جدیدترین سامانهپردازندههای متفاوت از تکسازی مجدد نتایج خوبی روی معماریمرتب

سیازی  هیای مرتیب  کنیک)پردازش گرافیکی( متفاوت با استفاده از ت GPUروی دو  SpMVسازی عملکردی ازآورده است. بهینه
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هیای اصیلی در   سازی مجدد بهتیر از میاتریس  های مرتبمجدد بررسی شده است و به این نتیجه رسیده شده است که ماتریس

هیای سیند )ییا اصیطاله(، هیر دو      به منظور تسهیل در تشیخیص فیوری از خوشیه    .(Pichel, 2012) کنندبیشتر موارد، کار می

هیای مبتنیی بیر طیفیی بیه عنیوان م،یال،        ( و روشRCMس خلیوت )بیه عنیوان م،یال،     سیازی مجیدد میاتری   های مرتبروش

Correspondence  یا دوبخشی طیفی مبتنی بر بردار فیدلر(Fiedler) سند )ابیرمتن(  -های اصطالهتواند با جایگشت ماتریسمی

 (Berry et al, 1996) شیود هیای سیند )ییا اصیطاله( اسیتفاده      اصلی، برای یک شکل کم پهنای مناسب برای تشخیص خوشیه 

  .(2939)سعادتی و همکاران، 

هیای  شینهاددهنده اسیت، از روش  هیای پی هیا ییک چیالش در سیامانه    در این پژوهش، با توجه به ایین کیه مشیکل تنکیی داده    

اسیتفاده  هیای پیشینهاددهنده   های تنک بسیار کاربرد دارد، برای بررسی روی سامانهکه در ماتریس colamdسازی مجدد مرتب

مشیاهده   ددهنده استفاده کنییم و های پیشنهاسازی مجدد را بر روی سامانهکردیم و هدف مورد نظر این است که  روش مرتب

 شود.کنیم که این روش تا چه اندازه باعث بهبود پیشنهاد به کاربران می
 

 روش تحقیق

ها در ماتریس دارای ط درصد کمی از درایههای ماتریس، صفر است و فلماتریس تنک ماتریسی است که بیشتر درایه

 :(sharifi et al, 2013) شود( تعریف می2ارزش هستند،  تنکی یک ماتریس با استفاده از فرمول )

 - 2 = تنکی
تعداد عناصر غیر صفر

تعداد کل عناصر
  (2                                 )                              

ها ییا هیر دو سیطر و    شود که سطرها یا ستونهای تنک استفاده میسازی مجدد روی ماتریسمرتببیشتر اوقات عمل 

سازی مجدد، عناصر صفر و یک از میاتریس تنیک آراییش مجیدد پییدا      های مرتبدهد. با اعمال الگوریتمستون را جایگشت می

 .(Ersavas, 2002) شودکننده خیلی مؤثرتر انجام میکنند، به طوری که الگوریتم  لمی

سیازی سیتونی بیر پاییه     است که ییک روش مرتیب   COLAMDسازی مجدد، روش های معروف مرتبیکی از الگوریتم

 Pاسیت کیه    PA=LUهای باارزش به یکدیگر نزدیک شوند.  فاکتورگیری شود دادهاست و باعث می  LUالگوریتم فاکتورگیری 

های صفر به غییر صیفر   تنک است، بعضی از درایه Aشود. هنگامی که ماتریس جایگشتی است که توسط مبادله سطر معین می

شوند. ملداری از پر کردن وابسته روی ترتیبی اسیت کیه   های غیر صفر جدید به پر کردن شناخته میشود. این درایهتبدیل می

، ملدم بیر فیاکتورگیری   Aاز ماتریس  Qسازی ستونی بنابراین این است تا مرتب اند. هدف ما، ذف شده Aهایی از کدام ستون

 P بیه را محیدود کنید. پیر کیردن      PAQ=LUدر  LUعددی را پیدا کنیم، که تعداد بدترین مورد غیر صیفرها در فیاکتورگیری   

را کیاهش دهید، کیه الگیوریتم      Pشود تا کران باال برای پر کیردن، بیرای هیر انتخیاب بعیدی از      انتخاب می Qوابسته است اما 

COLAMD  از معیار با استفادهCOLMMD  و معیارAMD کنداین کار را می (Davis, 2004). 

در این پژوهش از دادگان سایت مووی لنز  استفاده کردم. هر دوی مجموعه دادگان دارای  ملادیر کاربر و قلیم هسیتند   

 iو قلیم   uارتباط بین کاربر  uTpiqشود، و مشخص می iqبا یک بردار  iو هر کاالی  upبا یک بردار  uبه این صورت که هر کاربر 

اسیت  از   uirرا کیه ملیدار واقعیی     i بیه کیاالی   uکند. امتیاز تلریبی کاربر مندی کاربر به کاالست را بیان میرا که میزان عالقه

 شود.محاسبه می (1)فرمول 

(1) 
ui i ur q p

 

 

ای در  یوزه پیاالیش مشیارکتی بیرای میدل کیردن       های مبتنی بر فاکتورگیری به طور گسیترده متون گذشته مدل در

 پرکیاربردترین  از روش فیاکتورگیری ماتریسیی یکیی   . (Gantner et al,2010) انید های کاربران مورد استفاده قرارگرفتیه اولویت
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ای کیه  . اییده (Shan and Banerjee, 2010) کشف گردید Simon Funkها برای تکنیک پاالیش مشارکتی است که توسط روش

را بیه صیورت ضیرب دو     Rخواهیم میاتریس  کند، بسیار ساده است. فرض کنید ما میها را ایجاد میمبنای اصلی این نوع روش

 ماتریس تخمین بزنیم:

 

                 (9) R =  PN×KQK×M 

                                                     

        تیی زمیانی کیه     Qو  P کند که تلسیم می ترهای با ابعاد کوچکاین فاکتورگیری، یک ماتریس بزرگ را به ماتریس

R توانند شامل اعداد  لیلی نیز باشندشود، میفلط اعداد صحیح را شامل می (Takacs et al, 2008). 

( است کیه در ایین پیژوهش    SVD) های تجزیه ماتریس به کار رفته روش تجزیه ملدار منفردانواع روش از بهترین یکی

 پردازیم.نیز به کار گرفته شده است. در ادامه به شره دقیق این روش می

mییک میاتریس    Uدو ماتریس متعامد هسیتند. میاتریس   V و   Uدر این رابطه  × r      اسیت کیه بردارهیای وییژهAAT 

p به صیورت  Vدهند. همچنین ماتریس های آن را تشکیل میستون × r      اسیت کیه بردارهیای وییژهATA  هیای آن را  سیتون

انید.  هستند که غیر منفی بوده و بیه صیورت نزولیی مرتیب شیده      Sهای قطری ماتریس سازند. ملادیر منحصر به فرد، درایهمی

rیک ماتریس  Sماتریس  × r  است. از آنجایی کهSVD های مرتبه پایین از ماتریس اصلی رین تلریببهتA     را بیر اسیاس نیرم

frobenius هایی که از طریق به کارگیری دهد، ماتریسدر اختیار قرار میSVD آیند بیرای کیاربرد میورد نظیر میا      به دست می

ترین ملادیر قطری را داشته باشد به شکلی که به ماتریس  بزرگ kبه شکلی که فلط  rrSباشند. کاهش ماتریس بسیار مفید می

Sk  باشد. در این  الت داریم پذیر میبرسیم امکانk <rهای .  ال اگر ماتریسU  وV     را مطابلاً کاهش دهییم، آنگیاه میاتریس

.Ak= Ukشده  بازسازی Sk. Vk
T ترین ماتریس مرتبه نزدیکk     بیه میاتریس اصیلیA    عبیارت دیگیر،    خواهید بیود. بیهAk    نیرم

frobenius  عبارت‖A − Ak ‖ های با مرتبه را روی تمام ماتریسk کندکمینه می (sharifi et al, 2013). 

شود و ملدار بیشتر در بین این ملیادیر  به صورت نزولی مرتب می Sطور که قبالً اشاره شد ملادیر منفرد ماتریس همان

را روی دادگیان   kاستفاده شده اسیت. ملیادیر مختلیف     Sاز ماتریس  kتأثیر بیشتری دارد. در این پژوهش برای محاسبه ملدار 

-نهکنیم به این صورت که یک آستاها را آزمون میچنین ملادیر متفاوتی از دادهکنیم. همسازی مجدد آزمون میاصلی و مرتب

اند و بلییه آن  ها نگه داشته شدهاز داده %01دهد که ، این آستانه، این معنا را می = 70%کنیم  برای م،ال ای را مشخص می

  .(sharifi et al, 2013)  ذف شده است

 بار برای دادگیان اولییه بیدون   ( چارچوب الگوریتم پیشنهادی نشان داده شده است. که این چارچوب را یک2در شکل )

کنیم و نتایج به دست آمیده از هیر دو دادگیان را ارزییابی     سازی مجدد اجرا میسازی مجدد و یک بار برای دادگان مرتبمرتب

 کنیم.می
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 (: چارچوب الگوریتم پیشنهادی1شکل )

 

 شود:تعریف می (9فرمول )است که به صورت  (RMSE) معیار ارزیابی بسیار رایج، خطای جذر میانگین مربعات

(9) 
RMSE =  √

∑ (rui−r̂ui)
2

(u,i)

n
            

                                            

تعیداد   nشیود، و  محاسیبه میی   SVDامتییازی کیه بعید از روش     r̂uiامتیازی است که کاربر به قلم داده است و  ruiکه 

 امتیازهایی از همه کاربران است.

اولییه  اجرا شده بر روی دادگان  SVDبا استفاده از معیار خطای جذر میانگین مربعات، ملدار خطای  اصل از الگوریتم 

 کنیم.  آوریم و نتایج را ملایسه می، به دست میسازی مجددو دادگان مرتب

 هایافته 

شیود  ( دادگان اولیه مشاهده می1که در شکل )لنز پیاده کردیم، را روی دادگان مووی colamd سازی مجددمرتب روش

چارچوب پیشینهادی شیکل   به نمایش گذاشته شده است.  colamdسازی مجدد شده توسط روش ( دادگان مرتب9و در شکل )

ییا خطیای جیذر مییانگین مربعیات مربیوط بیه دادگیان اولییه و           RMSEکنیم. بدین صورت کیه ملیدار   ( را پیاده سازی می2)

 آورده شده است. kهای مختلف و بهترین  ( با انتخاب 2) سازی مجدد را محاسبه کردیم و نتایج در جدولمرتب
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 Colamd سازی مجددو دادگان مرتب 111111لنز در دادگان اصلی مووی RMSE : مقایسه مقدار1جدول 

RMSE   
 دادگان اولیه سازی مجددمرتب

4601/4   9662/6 K=51 = 10 

4601/6 2419/6 K=120 = 20 

4900/6 4044/6 K=175 = 30 

4640/6 0996/6 K=240 = 40 

4960/6 1140/6 K=320 = 50 

6204/6 9944/6 K=450 = 60 

6911/6 6162/6 K=620 =70 

4021/6 6044/6 K=700 = 80 

6260/6 4104/6 K=800 = 90 

6061/6 6061/6 K=850 =100 

 

 

 لنزمووی 111111: دادگان اولیه 2شکل 
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 Colamd تایی با استفاده از روش111111لنز سازی مجدد مووی: دادگان مرتب3شکل 

 

تایی هستند و نمودار آبی رنیگ ملیدار    211111لنز دادگان اولیه مووی RMSEنمودار صورتی رنگ ملدار  4در شکل 

RMSE سازی مجدد دادگان مرتبColamd دهد که با توجه به شکل مشخص است که ملیدار  را نشان میRMSE   در دادگیان

 بهتر از دادگان اولیه است. =21و  =61سازی مجدد در همه جا به جز  مرتب

 

 
 Colamd سازی مجددو دادگان مرتب 111111لنز اصلی موویدر دادگان  RMSE : مقایسه مقدار4شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

هیا ایین روش بهبیود    است و در بیشتر قسمت Colamdسازی مجدد که ملایسه دادگان اصلی و مرتب (4)نمودار شکل 

در دادگیان   Colamdسازی مجدد که خروجی روش مرتب (3). با توجه به شکل =21و  =61به جز در  خوبی داشته است، 

هیا  های بهبود داده شده، دادگان  ول قطر قرار گرفتند و یا تجمیع دادگیان در ایین  یوزه    است در قسمت 211111لنز مووی
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هیای  ها و محلیت دادگان توانسیته اسیت بهبیود خیوبی در سیامانه     سازی مجدد با استفاده از جایگشت دادهبیشتر است و مرتب

 پیشنهاددهنده داشته باشد.

هیا  هیای ملابیل آن  های پیشنهاددهنده و چگونگی پیشنهاد و چیالش های سامانهدر این پژوهش در ابتدا در مورد روش

ترکیبیی. از   -4پاالیش مبتنیی بیر دانیش     -9پاالیش مشارکتی  -1مبتنی بر محتوا  -2آشنا شدیم. چهار روش اصلی پیشنهاد: 

هیای  ها داشته است ولی با این وجیود، بیا چیالش   تری نسبت به بلیه روشها روش پاالیش مشارکتی کاربرد بیشمیان این روش

کنید.  ها، خلوتی دادگان است که پیشنهاد دادن به کاربر را دچار مشکل میی ترین چالشرو است که یکی از مهمزیادی نیز روبه

انید  هیا داده زهایی که کاربران به قلمهای پیشنهاددهنده ما بسیار بزرگ است و امتیاشود که سامانهخلوتی داده وقتی مطره می

چنین وقتی کاربر جدیید  شود و همشود و پیشنهاد دادن به کاربران با دقت پایین انجام میکم است در نتیجه سامانه خلوت می

 شود نیز با این مشکل مواجه است.وارد سامانه می

ییک روش   COLAMD را پیشینهاد دادییم،   سیازی مجیدد  های مرتیب های خلوت، روشبرای بهبود پیشنهاد در سامانه

 کنید. اسیتفاده میی   AMDو معییار   COLMMDو از معیار نمادین است   LUسازی ستونی بر پایه الگوریتم فاکتورگیری مرتب

ساده، مورد بررسی قرار دادیم. به این شیوه که، ابتدا  SVDریتم وسیله الگوسازی مجدد شده و دادگان اصلی را بهدادگان مرتب

را محاسیبه کیردیم، سی س     RMSEدادیم و خطای جذر میانگین مربعات ییا   SVDدادگان اولیه را به الگوریتم پیشنهاددهنده 

عیات آن را  دادیم و خطای جذر میانگین مرب SVDهای مختلف را، به الگوریتم پیشنهاددهنده دادگان جایگشت داده شده روش

 colamdسیازی مجیدد   مرتبنیز محاسبه کردیم. ملایسه ملادیر خطای جذر میانگین مربعات در دو دادگان نشان داد که روش 

 =21و  =61 ملیدار   ها خطای جذر میانگین کمتری نسبت به دادگان اولییه دارد و فلیط در قسیمتی کیه    در بیشتر قسمت

 دلیل اینکه ملدار  تجمع داددگان کمتر است.به

. استفاده کرده استهای پیشنهاددهنده سازی مجدد برای ملابله با تنکی دادگان در سامانهبمرت این پژوهش از روش

 توان کارهای دیگر نیز انجام داد که در ادامه ذکر شده است.در راستای این پژوهش می

 به فضای سه بعدی بردن دادگان از فضای دو بعدی 

  اجرای روشbicluster سازی مجددروی روش مرتب 

  به قلم به جای صفر و یک در نظر گرفتن امتیازها 5-2درنظر گرفتن امتیازهای داده شده 
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