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چکیده
همکارانه پاالیش اولیه روش های است. توصیه گر سامانه های از بسیاری در استفاده مورد روش های پرکاربردترین و کارآمدترین از یکی همکارانه پاالیش روش
ماتریس بودن تنک و سرد شروع مشکل با روش ها این اما می آوردند، دست به امتیازات ماتریس تجزیه از استفاده با را گزینه ها و کاربران نهان ویژگی های
توجه مورد نهان ویژگی های آوردن دست به برای امتیازات ماتریس کنار در موجود، اضافه اطالعات از استفاده اخیر سال های در می شوند. مواجه امتیازات
داریم سروکار خام داده های با که مواقعی در خصوص به مناسب، بازنمایی یادگیری در باالیی توانایی عمیق، یادگیری مدل های دیگر، طرف از است. گرفته قرار
استفاده گزینه ها از مناسب نمایش آوردن دست به برای عمیق شبکه های از پژوهش این در عمیق، یادگیری ویژگی این به باتوجه است. داده نشان خود از
از آمده به دست ویژگی های بین دوطرفه ارتباط یک که است شده ارائه ماتریسی تجزیه کنار در عمیق یادگیری از ترکیبی مدل یک خاص، به طور شده است.
هر پارامترهای همزمان طور به مدل این در می کند. ایجاد گزینه ها درباره عمیق یادگیری از استفاده با شده استخراج محتوایی ویژگی های و ماتریسی تجزیه
برتری واقعی دنیای از مختلف داده های مجموعه روی بر اخیر سال های در شده ارائه روش های برترین با پیشنهادی مدل مقایسه می شود. یادگرفته بخش دو

می دهد. نشان را شده ارائه روش های سایر بر پیشنهادی روش

کلیدی کلمات
گزینه ها. محتوای همکارانه، پاالیش ، عمیق شبکه های توصیه گر، سامانه های

مقدمه ۱
شده عظیم فزاینده  صورتی به دارد قرار ما دسترس در که اطالعاتی حجم امروزه
تشنه ی همچنان اما شده ایم غرق داده ها از اقیانوسی در ما که، طوری به است
سادگی به و گوناگون روش های به افراد این که به توجه با .[۱] هستیم دانش
شده است؛ زیاد بسیار موجود داده های حجم قراردهند اینترنت در را داده ها می توانند
نمی توان ندارد وجود دانش به داده ها تبدیل برای چندانی روش های چون اما
سربار مشکل با برخورد راه های از یکی نمود. استفاده درستی به داده ها این از
برنامه هایی توصیه گر سامانه های است. توصیه گر سامانه های از استفاده اطالعات
پیشنهاد او به باشد کاربر عالقه مورد می دهند احتمال که را گزینه هایی که هستند
گزینه ها کاربران، از مجموعه ای معموال پیشنهاد ارائه سامانه های در می دهند[۲].
بازخوردها این که داریم اختیار در را گزینه ها به نسبت کاربران بازخوردهای و
گزینه ها به کاربران که امتیازی (همانند شوند بیان صریح صورت به می توانند
شوند. استنباط سیستم، در کاربر فعالیت های از ضمنی صورت به یا و می دهند)
می شود ذخیره امتیازدهی ماتریس نام به ماتریسی در کاربران بازخوردهای معموال
از یکی امتیازات ماتریس بودن تنک است[۳]. تنک بسیار عموما ماتریس این که

تجزیه ماتریسی روش های از که است توصیه گری سامانه های چالش های بزرگترین
بهبود جهت مختلفی روش های از رو این از می کنند. استفاده پیشنهاد ارائه برای
از استفاده به می توان آن جمله از که می شود استفاده سیستم ها این عملکرد
این به باتوجه اما اشاره کرد. گزینه  ها محتوای همانند موجود اضافی اطالعات
به آن ها نمایش روش هستند متنی صورت به عموما موجود اضافه اطالعات که
مشکل با روش ها دست این که می پذیرد انجام TF-IDF همانند روش هایی کمک
دست در می شوند. مواجه داده ها از آمده دست به نمایش بودن تنک و باال ابعاد
در که است مواردی از دیگر یکی سیستم گزینه های بین موجود ارتباط های داشتن
از استفاده با شود. واقع مفید بسیار می تواند گزینه ها به کاربران امتیازات پیش بینی
امر این که کرد پیدا را یکدیگر به شبیه گزینه های می توان گزینه ها بین ارتباط های
در چراکه باشد، مفید بسیار می تواند گزینه ها برای سرد۱ شروع حالت در خصوص به
و است نشده ثبت است شده سیستم وارد تازه که گزینه ای برای امتیازی حالت این
بیابد. را یکدیگر به شبیه گزینه های امتیازات ماتریس از استفاده با نمی تواند سیستم
ماتریس امتیازات، ماتریس از که می شود ارائه ترکیبی مدل یک مقاله، این در
جهت هم کنار در گزینه ها محتوای در موجود اطالعات و گزینه ها بین ارتباطات



برای شده ذکر مشکالت به توجه با می کند. استفاده کاربر به پیشنهاد یک ارائه
به پاراگراف تبدیل مدل از پیشنهادی روش در ،TF-IDF همانند روش هایی
در است. شده استفاده گزینه ها برای مناسب نمایش آوردن دست به جهت بردار
استخراج جهت است شده معرفی [۴] در که skip-gram مشابه شبکه ای واقع
ارائه مدل در می گیرد. قرار استفاده مورد گزینه ها محتوای از مناسب ویژگی های
و گزینه ها محتوای از شده استخراج ویژگی های بین محکم دوطرفه ارتباط یک شده
استخراج ویژگی های که این بر عالوه که صورتی به می گردد ایجاد امتیازات ماتریس
می کنند، کمک نامشخص امتیازات بهتر پیش بینی به گزینه ها محتوای از شده
این به می کند. کمک محتوا از ویژگی ها استخراج شبکه به نیز امتیازات ماتریس
مدل دقت که طوری به می گردد استخراج گزینه ها از مهم تری ویژگی های ترتیب

می دهد. افزایش را نهایی
کرد: اشاره زیر موارد به می توان پژوهش این نوآوری های مهمترین از

متفاوت منبع سه از که است شده ارائه ترکیبی مدل یک مقاله این در •
اطالعات و گزینه ها ارتباطات ماتریس امتیازات، (ماتریس اطالعاتی
و می کند استفاده پیشنهاد ارائه جهت یکدیگر کنار در گزینه ها) محتوای

می نماید. برقرار یکدیگر با سیستم اجزای تمام بین محکم ارتباط یک
پیشنهاد ارائه جهت گزینه ها بین ارتباطات از استفاده جهت مدل یک ارائه •

کاربر. به
منجر که [۵] روش از استفاده با داده ها پیش پردازش مرحله یک از استفاده •
جهت متراکم تر و کمتر بسیار ابعاد با مناسب معنایی فضای یک پیداکردن به
گزینه ها محتوای برای نمایش نحوه این از استفاده می شود. گزینه ها نمایش

می گردد. نهایی مدل در یادگیری سرعت و دقت افزایش سبب
می دهد نشان واقعی دنیای از داده مجموعه سه روی بر عملی نتایج بررسی •
و می کند عمل پیشنهاد ارائه روش های سایر از بهتر پیشنهادی روش که

یابد. دست بهتری نتایج به توانسته

سامانه های زمینه در پیشین کارهای مهمترین از تعدادی ،۲ بخش در ابتدا ادامه در
می شوند. معرفی کرده اند استفاده خود ساختار در عمیق شبکه های از که توصیه گر
پیشنهادی، مدل ارزیابی بخش در می شود. ارائه تفصیل به پیشنهادی مدل سپس
و می شوند بررسی مقایسه مورد روش های و استفاده مورد داده های مجموعه ابتدا
و نتیجه گیری درنهایت می شود. گزارش پیشنهادی روش عملی نتایج آن از پس

خواهد شد. ارائه آتی کارهای

پیشین کارهای ۲
مناسب، ویژگی های آوردن دست به در عمیق یادگیری باالی توانایی علی رغم
سامانه های در عمیق شبکه های از استفاده زمینه در اندکی پژوهش های متاسفانه
[۶] CDL (collaborative deep learning) است. شده انجام توصیه گر
از هم روش این می باشد. زمینه این در شده ارائه روش های موفق ترین از یکی
گزینه ها به کاربران امتیازات ماتریس از هم و گزینه ها درباره موجود اضافه اطالعات
است: شده تشکیل کلی بخش دو از روش این می نماید. استفاده پیشنهاد ارائه جهت
فرض مبنای بر CDL روش امتیازات. ماتریس تجزیه (۲) و ویژگی ها استخراج (۱)
فرض آن طبق که است شده بنا [۷] ماتریسی تجزیه رویکرد در موجود اساسی
ابعاد با نهان برداری فضای یک به می توان را گزینه ها و کاربران ویژگی های می کند

ضرب از گزینه یک به کاربر یک عالقه میزان که صورتی به کرد نگاشت کوچکتر
ویژگی های بردار آوردن دست به جهت CDL روش آید. دست به بردار دو این داخلی
را فرض این اما می کند، استفاده امتیازات ماتریس تجزیه روش از کاربران نهان
تجزیه از آمده دست به مقادیر بر عالوه گزینه ها نهان ویژگی های که می کند اضافه
ویژگی های ابتدا نتیجه در است. وابسته نیز گزینه ها محتوای به امتیازات ماتریس
موجود توصیف روی از خودرمزگذار۲ شبکه یک از استفاده با را گزینه ها محتوایی
ویژگی های می کند تالش مدل آموزش در سپس و می آورد دست به گزینه هر درباره
تاثیر بر عالوه که شوند یادگرفته صورتی به گزینه هر برای آمده دست به نهان
شبکه از آمده دست به محتوایی ویژگی های به امتیازات ماتریس تجزیه از پذیرفتن
گزینه ها محتوای از استفاده دلیل به روش این در باشند. نزدیک نیز خودرمزگذار
برای سرد شروع مشکل همچنان اما ندارد وجود گزینه ها برای سرد شروع مشکل
عمیق شبکه که است روش هایی از دیگر یکی [۸] MDA-CF دارد. وجود کاربران
شبکه از CDL همانند نیز مدل این در است. کرده ترکیب ماتریسی تجزیه با را
شده استفاده موجود اضافی اطالعات از مناسب ویژگی  های استخراج جهت عمیق
قرار استفاده مورد نیز کاربران درباره موجود اضافی اطالعات که تفاوت این با است
این کاربران درباره موجود اضافی اطالعات از استفاده با MDA-CF گرفته است.
ماتریس بر عالوه کاربران نهان ویژگی های که می کند اضافه CDL مدل به را فرض
باتوجه است. وابسته نیز کاربران درباره موجود اضافه اطالعات محتوای به امتیازات
محتوای کنار در امتیازات ماتریس از MDA-CF و CDL مدل دو هر که این به
دقت با درنتیجه می نمایند استفاده پیشنهاد ارائه جهت موجود اضافی اطالعات
سرد شروع مشکل با می توانند و هستند ناموجود امتیازات تشخیص به قادر باالیی
بردار یک از استفاده روش دو هر در اساسی مشکل یک اما نمایند مقابله خوبی به
از مدل ها این در است. سیستم به اضافه اطالعات ورود جهت تنک، و باال ابعاد با
شده استفاده موجود اضافه اطالعات نمایش آوردن دست به جهت TF-IDF روش
کاهش به منجر و شود مدل وارد تنک و باال ابعاد با ورودی می گردد سبب که است

گردد. داده ها پردازش زمان افزایش و مدل دقت

پیشنهادی روش ۳
معرفی [۵] بردار به پاراگراف تبدیل روش مختصر طور به ابتدا بخش این در
SDAE شبکه سپس می آید. دست به گزینه ها نمایش آن از استفاده با که می گردد
مورد ویژگی ها استخراج جهت که [۹] (stacked denoising auto-encoder)

می شود. ارائه مسئله تعریف و نمادگذاری و می شود بررسی است گرفته قرار استفاده
ماتریسی تجزیه روش کنار در ساختارها این ترکیب از که پیشنهادی مدل درنهایت،

می گردد. معرفی می آید دست به

بردار به پاراگراف تبدیل روش ۱ - ۳

پایین ابعاد با نمایش یک آوردن دست به دنبال به [۵] بردار به پاراگراف تبدیل روش
آمده دست به نمایش از استفاده با که صورتی به است پاراگراف هر و کلمه هر برای
کلمه بتوان دارد قرار آن در کلمه آن که پاراگرافی و کلمه هر اطراف کلمات برای
است f همانند تابع یک یافتن دنبال به نهایت در مدل این کرد. پیش بینی را جاری
پیش بینی را جاری کلمه جاری، پاراگراف و کلمه هر اطراف کلمات دریافت با که



کلمه یک بردار ترکیب از مثال این در پاراگراف. بردار یادگیری ساختار :۱ شکل
جاری کلمه پیش بینی جهت اطراف پاراگراف بردار همراه به جاری کلمه از بعد و قبل

است. شده استفاده

داشت: خواهیم زیر صورت به را f تابع نتیجه در کند.
(۱)

f(Di, wt−k, ..., wt−1, wt+1, ..., wt+k) = P (wt = i|contex),

نمایش Di است، کلمات دنباله در t-ام کلمه دهنده نشان wt رابطه این در که
برای که کلمه هر اطراف کلمات تعداد k و می کند مشخص را جاری پاراگراف
کمک به تابع این عمل در می دهد. نشان را می شود استفاده جاری کلمه پیش بینی
برای بهینه مقادیر پس انتشارخطا روش کمک به و می آید دست به جلورو شبکه یک
شکل۱ در مدل این از کلی شمای یک می آورد. دست به را پاراگراف و کلمات نمایش
نمایش یک به است قادر پیشنهادی مدل روش، این از استفاده با است. آمده
محتوای از استفاده با سیستم در موجود گزینه های برای پایین ابعاد با و مناسب

دست یابد. آن ها اضافه اطالعات متنی

خودرمزگذار شبکه ۲ - ۳
ویژگی های استخراج جهت SDAE شبکه از [۶] همانند پیشنهادی روش در
جهت جلورو شبکه یک SDAE می شود. استفاده گزینه ها اولیه نمایش از مناسب
شده نویزی نسخه شبکه این است. ورودی داده های مهم ویژگی های یادگیری
نهان فضای یک به آن ها نگاشت از پس و می کند دریافت ورودی در را داده ها
نماید بازسازی را داده ها اصلی نسخه فضا این از استفاده با می کند تالش کوچکتر
کوچک نهان فضای همان که ورودی داده های مهم ویژگی های صورت این به و
حل را زیر سازی بهینه مسئله می کند تالش شبکه این نهایت در می آموزد. را است

کند:

min{Wl},{bl}∥Xc −XL∥22 + λ
∑
l

∥Wl∥22, (۲)

را شبکه آخر الیه خروجی XL و ورودی ها اصلی نسخه Xc نمایش این در که
λ و می کنند مشخص را شبکه بایاس و وزن ها {Wl}, {bl} می دهد. نمایش

است. تنظیم پارامتر

مساله تعریف و نمادگذاری ۳ - ۳
با را گزینه ها مجموعه و I = {i1, i2, ..., iN} با را کاربران مجموعه مقاله این در
همانند بردار یک m-ام گزینه به ازای می دهیم. Jنمایش = {j1, j2, ..., jM}

ذخیره خود در را m-ام گزینه محتوای از آمده دست به نمایش که دارد وجود Xm
c

متنی اطالعات روی بردار به پاراگراف تبدیل روش اعمال از نمایش این است. کرده

نمادها خالصه :۱ جدول

توصیف نماد
کاربران تعداد N

گزینه ها تعداد M

کاربران و گزینه ها پنهان ویژگی های تعداد d

گزینه ها اولیه نمایش ویژگی های تعداد H

گزینه ها بین ارتباطات ماتریس G ∈ RM×M

طریق از آمده دست به اولیه ویژگی های بردار
Xm

c ∈ R1×H

m گزینه برای بردار به پاراگراف تبدیل شبکه
امتیازات ماتریس R ∈ RM×N

کاربران پنهان ویژگی های U ∈ RN×d

گزینه ها پنهان ویژگی های V ∈ RM×d

گزینه ها ارتباطات پنهان ویژگی های P ∈ Rd×M

ماتریس R = [Rnm]N×M است. آمده دست به داریم اختیار در گزینه ها از که
نمایش را گزینه ها بین ارتباطات Gماتریس = [Gmm′ ]M×M و است امتیازات
ماتریس در موجود امتیازات از برخی دریافت با بتواند باید سیستم نهایت در می دهد.
و مقاله ها متن (همانند گزینه ها درباره موجود متنی اضافی اطالعات همراه به R
را R نامشخص مقادیر ، G گزینه ها ارتباطات ماتریس کنار در فیلم ها)، داستان یا
۱ جدول در مقاله این در شده استفاده نمادهای تمام از خالصه ای نماید. پیش بینی

است. مشاهده قابل

پیشنهادی روش ۴ - ۳
ماتریس از هم که است پیشنهاد ارائه جهت ترکیبی روش یک پیشنهادی مدل
گزینه ها بین ارتباطات ماتریس کنار در موجود اضافه اطالعات از هم و امتیازات
ماتریسی تجزیه روش همانند شده ارائه مدل در می کند. استفاده پیشنهاد ارائه جهت
میزان که دارد وجود گزینه ها و کاربران برای نهان فضای یک که می شود فرض
دست به فضا این در آن ها نمایش داخلی ضرب از گزینه هر به کاربر هر عالقه
دسترس در کاربران درباره چندانی اطالعات موارد اکثر در که این به توجه با می آید.
از تنها کاربران نهان ویژگی های آوردن دست به جهت شده ارائه روش در نیست
بودن دست در به توجه با اما می گردد. استفاده گزینه ها به کاربر امتیازات ماتریس
گزینه ها نهان بردار که می شود فرض سیستم در گزینه ها درباره اضافی اطالعات
در است. وابسته نیز آن ها محتوای به امتیازات ماتریس به بودن وابسته بر عالوه
نمایش از مهم ویژگی های استخراج جهت خودرمزگذار یک از پیشنهادی مدل
ویژگی های بین دوطرفه محکم ارتباط یک مدل این در است. شده استفاده گزینه ها
وجود امتیازات ماتریس از آمده دست به ویژگی های و گزینه ها از شده استخراج
پیش بینی در گزینه ها محتوای ویژگی های که این بر عالوه می شود سبب که دارد
استخراج گزینه ها محتوای از نیز مهم تری ویژگی های می کنند، کمک امتیازات بهتر

می یابد. افزایش مدل دقت طریق این از و گردد
ارتباط که است این است شده گرفته نظر در پیشنهادی مدل در که دیگری فرض
ارتباط یکدیگر با که شده است مشخص صریح طور به آن ها برای که گزینه هایی بین
ویژگی های یافتن در می توانند نیز دیگر) مقاله به مقاله هر ارجاع وجود دارند(مثال
باشند داشته ارتباط هم با گزینه دو اگر که چرا کنند، کمک ما به گزینه ها نهان
برای خصوص به ارتباط این باشد. نزدیک یکدیگر به باید نیز آن ها نهان ویژگی های
به توجه با باشد. مفید بسیار می تواند شده اند سیستم وارد تازگی به که گزینه هایی



در شده مشخص بخش تصویر این در پیشنهادی. روش گرافی مدل :۲ شکل
می باشد. SDAE شبکه به مربوط بخش دهنده نشان خط چین حاشیه با مستطیل

در کمکی نمی تواند حالت این در امتیازات ماتریس تجزیه روش از استفاده که این
گزینه ها بین ارتباطات از می توان نتیجه در دهد انجام مشابه گزینه های کردن پیدا

کرد. استفاده کاربران به آن پیشنهاد و مشابه گزینه های کردن پیدا جهت نیز
این می گردد روش ها سایر به نسبت پیشنهادی روش تمایز سبب که مهمی ویژگی
این دارند. محکمی ارتباط یکدیگر با پیشنهادی مدل بخش های تمام که است
بر بخش هر در آمده دست به ویژگی های که این بر عالوه می گردد سبب امر
می گذارند، مستقیم تاثیر گزینه ها برای آمده دست به نهایی نهان ویژگی های روی
مستقیم تاثیر قسمت ها دیگر بر نیز گزینه ها برای آمده دست به نهان ویژگی های
وجود چندانی اطالعات بخش ها از یکی در که صورتی در بنابراین باشند. داشته
ویژگی ها مهمترین نیز بخش آن از که کنند کمک مدل به بخش ها سایر باشد نداشته
بهتری پیش بینی به نهایت در تا کند کمک مدل به که صورتی به گردد استخراج
قابل ۲ شکل در پیشنهادی روش گرافی مدل نمایش برسد. امتیازات ماتریس از

است. مشاهده

متغیرها مقادیر تخمین ۵ - ۳
تخمین روش از متغیرها بهینه مقادیر آوردن دست به جهت پیشنهادی مدل در
متغیر هر به روزرسانی در که صورت این به می کنیم. استفاده امید کردن بیشینه
عمل این و می شود استفاده آمده، دست به تاکنون دیگر متغیرهای از که تخمینی
تابع می کند. پیدا ادامه شده تعریف خطای تابع برای محلی کمینه یک به رسیدن تا

می شود: تعریف زیر صورت به پیشنهادی مدل در درست نمایی لگاریتم
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مدل تنظیم پارامترهای λu و λw, λq, λs, λe, λn, λv, λp (۳) هدف تابع در
نشان که می دهد نمایش را SDAE شبکه میانی الیه خروجی XL

2 ,j هستند.
ماتریس که این به باتوجه است. j گزینه از آمده دست به محتوایی ویژگی های دهنده
است آمده دست به سیستم در کاربر فعالیت های از غیرمستقیم صورت به امتیازات
یا کرد، برداشت صورت دو به می توان امتیازات ماتریس در صفر مقدار از درنتیجه

است ندیده به حال تا را گزینه این کاربر یا و ندارد عالقه ای گزینه این به کاربر
پیشنهاد روش در نتیجه در نه. یا دارد عالقه  گزینه این به که نیست مشخص و
استفاده امتیازات ماتریس کنار در Cij اطمینان پارامتر از [۶] و [۱۰] همانند شده
است مواقعی از بیشتر است Rij = 1 امتیاز که حاالتی در آن مقدار که می شود
استفاده گزینه دو بین ارتباط مقدار سنجش جهت نیز B ماتریس .Rij = 0 که
این در می شود. تنظیم گزینه دو بین ارتباط قدرت به باتوجه آن مقادیر و است شده
تبدیل روش از که است j گزینه برداری نمایش شده نویزی نسخه X0,j هدف تابع
شده معرفی هدف تابع در ششم و چهارم جمله است. آمده دست به بردار به پاراگراف
جمله، این از استفاده با CDL روش مشابه است. SDAE شبکه هدف تابع معادل
بتواند تا کند کمک که آورد دست به ورودی از را ویژگی هایی می کند تالش شبکه
انتخاب سبب نتیجه در بسازد. آن شده نویزی نسخه کمک به را ورودی اصلی نسخه
شبکه یک خطای تابع معادل نیز پنجم جمله شد. خواهد گزینه ها مهم ویژگی های
ورودی XC,j و است گرفته نظر در هدف عنوان به را vj مقدار که است جلورو
محتوای بین پل به عنوان جمله این ،CDL روش از الهام با بود. خواهد شبکه
بردار کنار در میانی الیه این گرفته شده است. به کار امتیازات ماتریس و گزینه ها
بین دوطرفه ارتباط یک و می گیرد قرار امتیازات ماتریس از آمده دست به ویژگی های
می کند ایجاد امتیازات ماتریس از شده استخراج ویژگی های و محتوایی ویژگی های
طرف از و می گردد گزینه ها نهان ویژگی های بهتر انتخاب سبب طرف یک از که
عناصر پیش بینی در مدل دقت افزایش سبب مناسب ویژگی های انتخاب این دیگر
روش و پیشنهادی روش تفاوت های مهمترین جمله از شد. خواهد امتیازات خالی
هدف تابع هفتم جمله در که است یکدیگر با گزینه ها بین ارتباطات از استفاده CDL

گزینه های نمایش شدن نزدیک سبب و گرفته است قرار استفاده مورد شده معرفی
بردار به پاراگراف تبدیل روش از استفاده دیگر تفاوت و می گردد یکدیگر با مرتبط
داده های بعد کاهش سبب که می باشد گزینه ها اولیه نمایش آوردن دست به جهت
و بیش برازش از جلوگیری سبب آزاد، پارامترهای تعداد کاهش با درنتیجه و ورودی

می گردد. پایدار حالت به رسیدن زمان کاهش همچنین
در با مرحله هر در نیز pj′ و vj ، ui بردارهای جدید مقادیر آوردن دست به جهت
ui بردارهای به نسبت گرادیانLرا شبکه، وزن های برای جاری مقادیر گرفتن نظر
قوانین به درنتیجه و می دهیم قرار صفر برابر را آن  مقدار و کرده محاسبه pj′ و vj ،

می رسیم: زیر به روزرسانی

U = U − α[(C ⊙ (U × V T −R))× V + λuU ], (۴)
P = P − α[(B ⊙ (V × PT −G))× V + λpP ], (۵)
V = V − α[(C ⊙ (U × V T −R))T × U

+ λp(B ⊙ (V × PT −G))T × P

+ λv(V −XT
L
2
)]. (۶)

× و است ماتریس دو مقادیر عنصر به عنصر ضرب دهنده نشان ⊙ باال روابط در
است. یادگیری گام پارامتر نیز α می دهد. نمایش را ماتریس دو ضرب

پارامترهای سایر P و V ،U ماتریس های برای به روزشده مقادیر داشتن دست در با
کمک به می توان را مقادیر آن و می باشد SDAE شبکه وزن های شامل تنها مدل
پی در پی به روزرسانی بار چندین با نتیجه در کرد. به روزرسانی خطا پس انتشار روش
شده تعریف خطای تابع برای محلی بهینه جواب یک به می توان مدل پارامترهای

دست یافت. (۳) معادله در



امتیازات پیش بینی ۶ - ۳
اگر شدند. محاسبه مدل پارامترهای برای محلی بهینه مقادیر که این از پس
کمک به می توان را نامشخص امتیازات دهیم Dنمایش با را شده مشاهده داده های

کرد: محاسبه زیر رابطه

E[Rij |D] ≈ E[ui|D](E[θj |D] + E[ϵj |D] + E[πj |D])T , (۷)

πj و گزینه ها محتوای اطالعات از ϵj امتیازات، ماتریس از θj رابطه این در که
اطالعات دسته سه این از کدام هر اگر آمده اند. دست به گزینه ها بین ارتباطات از
پیش بینی برای دیگر اطالعاتی دسته های از نباشند دسترس در گزینه یک برای
باشد نشده ثبت امتیازی هیچ گزینه یک برای اگر مثال عنوان به می گردد. استفاده
کرد استفاده نمی توان امتیازات ماتریس از آمده دست به ویژگی های از نتیجه در
استفاده آن ارتباطات و محتوا اطالعات از فقط گزینه این امتیاز پیش بینی در پس

داشت: خواهیم گزینه این برای درنتیجه می گردد.

Rij = ui(ϵj + πj)
T . (۸)

را رای موجود اطالعات از استفاده با گزینه هر برای می توان رابطه این از استفاده با
می توان شده اند سیستم وارد تازه که گزینه هایی برای مثال عنوان به کرد. پیش بینی
و کرد پیشنهاد را آن ها گزینه ها بین ارتباطات کنار در آن ها محتوای از استفاده با
استفاده با را توصیه گر سامانه های در موجود چالش های بزرگترین از یکی نتیجه در
منابع از استفاده با پیشنهادی روش در دیگر طرف از نمود. برطرف روش این از

داد. افزایش را سیستم پیش بینی دقت مختلف اطالعاتی

پیشنهادی روش ارزیابی ۴
در کاربران فعالیت های از که داده مجموعه ۳ از پیشنهادی روش ارزیابی جهت
در پیشنهادی روش دقت میزان و است شده استفاده آمده دست به واقعی دنیای

است. گرفته قرار بررسی مورد روش ها سایر با داده ها مجموعه این

داده ها مجموعه ۱ - ۴
مجموعه دو کرده ایم. استفاده واقعی دنیای از داده مجموعه ۳ از ما مقاله این در
۴movielens داده های از داده مجموعه یک و ۳citeulike داده های از داده
بین از می کند کمک خود کاربران به که است وب سایت یک citeulike هستند.
این در کنند. پیدا  را خود عالقه مورد مقاله های شده چاپ مقاالت از انبوهی تعداد
مقاالت می تواند و می سازد شخصی کتابخانه یک خود برای کاربر هر وب سایت
معموال هم مقاله هر برای دهد. قرار خود شخصی کتابخانه در را خود عالقه مورد
اول داده مجموعه دو دارد. قرار دسترس در مقاله آن ارجاعات و چکیده عنوان،
شده اند. جمع آوری CDL و CTR مقاالت نویسندگان وسیله به وب سایت این از
دو این درنتیجه و شده است انجام مختلفی رویکرد های با داده ها این جمع آوری اما
داده ها بودن تنک میزان داده ها، بعد لحاظ از بسیاری تفاوت های داده مجموعه
قسمت دو از که است movielens سوم، داده مجموعه دارند. دیگر موارد و
فیلم ها به کاربران امتیاز فیلم ها، عناوین شامل که اول قسمت شده است. تشکیل
این در که این به توجه با دارد. قرار داده مجموعه همین در است فیلم عوامل و
مجموعه این در و داریم نیاز پیشنهاد ارائه جهت نیز گزینه ها محتوای به پژوهش
که داده مجموعه این دوم قسمت ندارد، وجود اطالعاتی گزینه ها محتوای از داده
کردیم. استخراج ۵IMDB وب سایت از ما را است فیلم ها خالصه و داستان شامل

استفاده مورد داده های مجموعه آماری اطالعات خالصه :۲ جدول

MovieLens citeulike-T citeulike-A داده مجموعه
۲،۱۰۳ ۷،۹۴۷ ۵،۵۵۱ کاربران تعداد
۹،۴۲۳ ۲۵،۹۷۵ ۱۶،۹۸۰ گزینه ها تعداد

۱۶۰،۳۳۲ ۱۳۴،۸۶۰ ۲۰۴،۹۸۷ امتیازات تعداد
۹۹.۳% ۹۹.۹۳% ۹۹.۸% امتیازات ماتریس تنکی

۱،۴۶۱،۹۷۲ ۳۲،۵۶۵ ۴۴،۷۰۹ گزینه ها ارتباط های تعداد
۷۶ ۱۷ ۳۷ کاربر امتیازات تعداد میانگین

۱۴۳.۴ ۱.۳ ۲.۶ گزینه ها ارتباط های میانگین
۲۹،۶۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰ تگ  تعداد

۱۵۷ ۶۴ ۶۷ گزینه هر تگ میانگین

از که اول داده مجموعه دو با نیز داده مجموعه این که این جهت به همانند[۶]
بازخوردهای از تنها باشد، داشته همخوانی آمده دست به کاربر غیرمستقیم بازخورد
نظر در امتیازات سایر و است شده استفاده (۵ از ۵ (امتیاز فیلم ها به کاربران مثبت
۲ جدول در داده مجموعه های این آماری اطالعات از خالصه ای نشده اند. گرفته
برای َتگ از پیشنهادی روش با مقایسه مورد روش های که این به توجه با است. آمده
این در نیز تگ ها آماری اطالعات از خالصه ای می کردند استفاده گزینه ها نمایش
عملکرد بهبود جهت شده معرفی داده های مجموعه بر عالوه است. آمده جدول
IMDB وب سایت از نیز دیگر داده مجموعه یک بردار به پاراگراف تبدیل روش
فیلم های درباره کاربران نظرات تمام متن شامل داده مجموعه این شد. استخراج
متن پاراگراف ۱،۱۰۸،۵۷۹ شامل که است movieLens داده مجموعه در موجود
مرحله در داده مجموعه این می کند. بیان فیلم یک درباره را کاربر هر نظر که است
قرار استفاده مورد بردار به پاراگراف تبدیل روش عملکرد بهبود جهت پیش آموزش

می گیرد.

ارزیابی معیار ۲ - ۴
و دقت کارایی، همانند مختلفی جنبه های از می توان را توصیه گر سامانه های
مهمترین دقت بین، این از داد. قرار بررسی مورد شده ارائه الگوریتم مقیاس پذیری
می کنند، مقایسه یکدیگر با آن به باتوجه را توصیه گر سامانه های که است ویژگی ای
است او به پیشنهادهایی ارائه و کاربر فهمیدن توصیه گر سامانه های در هدف که چرا
برای شود[۱۱]. جلب سیستم به کاربر اعتماد طریق این از تا دارد عالقه آن ها به که
دسته دو به تصادفی صورت به را کاربران ابتدا شده، ارائه روش در دقت اندازه گیری
مابقی از و آموزش برای کاربران ۹۰% از اینجا در می کنیم. جدا آزمون و آموزش
مورد گزینه P نیز آزمون کاربران بین از کرده ایم. استفاده آزمون برای کاربران
اضافه آموزش داده های به شده اند انتخاب تصادفی صورت به که را کاربر عالقه
نمی دهیم. قرار آموزش داده های در را کاربر عالقه مورد گزینه های سایر و می کنیم
حالت دو مختلف، شرایط در روش ها سایر با شده ارائه روش مقایسه و ارزیابی برای
این برای آزمایشات در را P مقدار گرفته ایم. نظر در را متراکم و تنک داده های
مقایسه مورد پایه روش های همانند داده ایم. قرار ۱۰ و ۱ برابر ترتیب به حالت دو
آمده اند دست به کاربر غیرمستقیم بازخورد از امتیازات که این به توجه با [۶] [۱۰]
می کنیم. استفاده پیشنهادی روش مقایسه و ارزیابی جهت فراخوان۶ معیار از نیز ما
از ناشی می تواند امتیازات ماتریس در صفر امتیاز که این به توجه با خصوص به
از استفاده باشد، گزینه آن از کاربر اطالع عدم یا و گزینه آن به کاربر عالقه عدم



بازخوردهای معیار این که چرا باشد دقیق نمی تواند دقت۷ معیار همچون معیارهایی
مثبت بازخوردهای به تنها یادآوری معیار چون اما می گیرد. نظر در نیز را کاربر منفی

گردد. محاسبه درستی به می تواند است وابسته کاربر
تمامی به کاربر یک امتیاز میزان ابتدا کاربر یک برای یادآوری مقدار محاسبه برای
M و کرده مرتب نزولی صورت به را آن ها سپس و می کنیم پیش بینی را گزینه ها
رابطه از استفاده با M-یادآوری مقدار سپس می گردانیم. باز کاربر به را اول گزینه

می گردد. محاسبه زیر

recall@M =
شده انتخاب اول گزینه M بین از کاربر موردعالقه گزینه های تعداد

دارد عالقه آن ها به کاربر که گزینه هایی کل تعداد .

(۹)
تمام برای یادآوری میانگین سپس و می گردد محاسبه کاربران تمام برای مقدار این

می کند. مشخص را سیستم کل یادآوری مقدار کاربران

آزمایش تنظیمات و مقایسه مورد مدل های ۳ - ۴
بهترین تاکنون که CDL روش با را مدل این پیشنهادی، مدل عملکرد بررسی جهت
داشته است، citeulike داده مجموعه دو هر روی توصیه گر سامانه های در نتایج
[۶] روش این ارائه دهندگان پیاده سازی از روش این اجرای برای می کنیم. مقایسه
در شده مشخص پیش فرض مقادیر همان نیز کد پارامترهای و است شده استفاده
روش است گرفته قرار مقایسه مورد که دیگری روش است. شده داده قرار مقاله
گزینه ها محتوای اطالعات از روش این که این به توجه با است. ماتریسی تجزیه
نتایج و بود نخواهد منصفانه پیشنهادی روش با روش این مقایسه نمی کند استفاده
شده اند. گزارش استفاده، مورد اضافی اطالعات اهمیت نمودن مشخص برای تنها
اعتبارسنجی داده های پیشنهادی روش در مدل پارامترهای آوردن دست به جهت
λv = 10, λu = مقادیر روش این از استفاده با و است گرفته قرار استفاده مورد
یک از و آمده اند به دست پارامترها برای 0.1, λp = 0.5, a = 1, b = 0.01

شبکه در است. شده استفاده دارد پنهان الیه در نورون ۶۰ که SDAE الیه ۲ شبکه
پاراگراف و کلمه هر توصیف برای نورون H = 300 از نیز بردار به پاراگراف تبدیل
جاری کلمه بردار آوردن دست به برای کلمه هر اطراف کلمه k = 10 پنجره از و
و گزینه ها نمایش جهت استفاده مورد نهان ویژگی های تعداد است. شده استفاده
برابر مشترک صورت به می گیرد قرار استفاده مورد روش ها تمام در که نیز کاربران

است. شده گرفته نظر در D = 50

پیشنهادی روش ارزیابی ۴ - ۴
ماتریسی تجزیه و [۶] CDL روش های با را پیشنهادی روش کارایی بخش این در
مقادیر با recall@M معیار از روش سه این مقایسه جهت می کنیم. مقایسه [۳]
این از حاصل نتایج می شود. استفاده M = [50, 100, 150, 200, 250, 300]

آمده دست به نتایج است. آمده ۳ شکل در مختلف داده های مجموعه در آزمایش
چشم گیری تاثیر اضافی اطالعات از استفاده می دهد نشان روش ها این مقایسه از
کاربر به شده بازگردانده نمونه های تعداد افزایش با تاثیر این و دارد نتایج روی بر
که حالت هایی در خود سادگی علیرغم تجزیه ماتریسی روش اما می گردد. نمایان تر
در آن عملکرد وجود این با می کند. عمل خوب بسیار نباشد تنک امتیازات جدول
که همانطور می کند. افت شدت به citeulike-T همانند تنک داده های مجموعه
اضافی اطالعات از استفاده می دهند نشان movielens داده مجموعه در نتایج
این که نکرده اند CDL روش و پیشنهادی روش عملکرد بهبود به چندانی کمک

این در مختلف. داده های مجموعه در بررسی مورد روش های کارایی :۳ شکل
بازگردانده کاربر برای که است گزینه هایی تعداد دهنده نشان افقی محور نمودارها
آن ها در که است تنک داده های مجموعه به مربوط چپ سمت ستون می شود.
مربوط اول سطر است. شده داده قرار P = 10 راست سمت ستون در و است P= 1

به مربوط سوم سطر و citeulike-T دوم سطر ،citeulike-A داده مجموعه به
می باشد. MovieLens داده های

متن به نسبت فیلم ها داستان در موجود اطالعات بودن ارزش تر کم علت به می تواند
موجود اضافی اطالعات از پیشنهادی روش و CDL روش دو هر باشد. مقاالت
نهان ویژگی های استخراج جهت عمیق شبکه از و می کنند استفاده گزینه ها درباره
روش که است مطلب این دهنده نشان شده ارائه نتایج اما می برند، بهره گزینه ها
از یکی دارد. گزینه ها نهان ویژگی های آوردن دست به در بهتری توانایی پیشنهادی
تبدیل روش از استفاده CDL روش به نسبت شده ارائه روش برتری دالیل مهمترین
ابعاد با ورودی روش این با که چرا است. گزینه ها نمایش جهت بردار به پاراگراف
سبب هم که داشت خواهیم را گزینه ها اصلی ویژگی های حفظ با و کوچکتر بسیار
کلی حالت در را مدل دقت هم و می گردد پایدار حالت به رسیدن سرعت افزایش
یکی می دهد. افزایش بیش برازش از جلوگیری و آزاد پارامترهای کردن کم دلیل به
ارتباطات اطالعات از استفاده CDL مدل بر شده ارائه روش برتری دالیل از دیگر
سرد شروع حالت در هم به شبیه گزینه های کردن پیدا سبب که است گزینه ها بین

می گردد. گزینه ها برای

گزینه ها بین ارتباطات و بردار به پاراگراف تبدیل شبکه بخش های تاثیر میزان
اجرای از شده گزارش (نتایج است شده آورده ۵ و ۴ شکل های در نهایی نتیجه بر
از که همانطور آمده اند). دست به citeulike-A داده مجموعه روی بر آزمایش
پاراگراف تبدیل روش از استفاده است مشخص ۴ نمودارهای در شده گزارش نتایج
حالت در تاثیر این و دارد آمده دست به نتایج روی بر توجهی قابل تاثیر بردار به
است. شده نمایان تر می شوند پیشنهاد محتوا از استفاده با بیشتر گزینه ها که تنک



به مربوط راست سمت نمودار بردار. به پاراگراف تبدیل تاثیر میزان بررسی :۴ شکل
citeulike-A داده مجموعه در تنک حالت نتایج چپ سمت نمودار و متراکم حالت

می دهند. نمایش را

به مربوط راست سمت نمودار گزینه ها. بین ارتباطات تاثیر میزان بررسی :۵ شکل
citeulike-A داده مجموعه در تنک حالت نتایج چپ سمت نمودار و متراکم حالت

می دهند. نمایش را

با می دهند. نمایش را گزینه ها بین ارتباطات تاثیر میزان ۵ شکل نمودارهای
حالت در که است مشخص تنک و متراکم حالت در آمده دست به نتایج مقایسه
نتایج بهبود سبب اندکی تنها مقاالت بین ارتباطات از استفاده متراکم داده های
از استفاده تنک داده های حالت در است مشخص که همانطور اما است، شده
همانطور می دهد. نشان نتایج روی بر را مشخص تری تاثیر گزینه ها بین ارتباطات
در تست کاربر هر ازای به گزینه ۱ تنها تنک حالت در که این به باتوجه شد، گفته که
چندانی کمک امتیازات ماتریس از استفاده نتیجه در دارد وجود امتیازها، ماتریس
گزینه یک همان ارتباطات از استفاده اما نمی کند، مشابه گزینه های کردن پیدا در
بین ارتباطات از استفاده با را مشابه گزینه های بتواند تا می کند کمک سیستم به

می شود. سیستم عملکرد بهبود سبب نتیجه در و کند پیدا گزینه ها

آتی کارهای و نتیجه گیری ۵
ارائه جهت مختلف اطالعاتی منابع از که شد ارائه ترکیبی روش یک مقاله این در
موجود اضافه اطالعات از استفاده با پیشنهادی مدل می گیرد. بهره کاربر به پیشنهاد
با و است کرده برطرف را سرد شروع مشکل آن ها بین ارتباطات و گزینه ها درباره
روش برترین به نسبت بهتری نتایج توانسته مدل اجزای بین محکم ارتباط یک ایجاد

کسب کند. واقعی دنیای داده مجموعه ۳ روی بر توصیه گر سامانه های در موجود
از استفاده داد، توسعه را پیشنهادی روش می توان آن ها کمک به که مواردی جمله از
در موجود اطالعات و یکدیگر با کاربران بین ارتباطات همچون اضافه ای اطالعات
شروع مشکل با مقابله جهت اطالعات این از می توان ادامه در است. کاربران نمایه
بر پژوهش این در آزمایشات اساسی محور همچنین برد. بهره کاربران برای سرد
در گزینه ها نسبت کاربر غیرمستقیم بازخوردهای از که بود داده هایی مجموعه روی
عالقه مورد حالت دو تنها گزینه هر برای دلیل همین به و بودند آمده وجود به سیستم

داده هایی مجموعه در اما داشت، وجود گزینه آن به کاربر عالقه عدم یا و کاربر
باید سیستم می دهند انتصاب (۵ تا ۱ بین (مثال امتیاز یک گزینه ها به کاربران که
روش کند. مشخص عددی مقدار یک با را گزینه هر به کاربر عالقه میزان بتواند
نیز موضوع این که دارد نیز را امتیاز آوردن دست به قابلیت اندکی تغییر با پیشنهادی

بگیرد. قرار بررسی مورد می تواند
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