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 تكمیل ماتریس مبتني بر یادگیری عمیق با استفاده از خودرمزنگار تنک

 

 چكیده
ی پردازش سیگنال همواره مورد یکی از موضوعات کاربردی در حوزهعنوان ی تکمیل ماتریس بهحل کردن مساله

های عصبی عمیق توانسته است در حل صورت خاص شبکهدر سالیان اخیر هوش مصنوعی و بهتحقیق بوده است. 

نامه ی این پایانیدهخوبی کار کند. ایعی و ...بهبسیاری از مسائل دنیای واقعی، مثل بینایی ماشین، پردازش زبان طب

 ی تکمیل ماتریس است.برای حل مساله عمیقی عصبی استفاده از شبکه

، عدد بزرگی های تکمیل ماتریس به نسبت کل درایههای خالی یک ماتریس در مسالهکه تعداد درایهباتوجه به این

ی عصبی ها برای آموزش شبکهرا تکمیل کنیم تنک است. از طرفی کم بودن تعداد دادهاست، پس ماتریسی که باید آن

 برازش کند.شته باشد و به اصطالح بیشپذیری نداشود که شبکه قدرت تعمیمعمیق، باعث می

ی های خروجی شبکهالیه ،صفر-نورم ال های تنظیم ناهمواراستفاده از عبارت ،برازشحل ما برای کنترل بیشراه

، در کنار تابع اتالف های مختلف شبکهبین الیه ،یهای وزنی ماتریساعمال تابع رتبه روی همه همچنین و ،عصبی

و  SGD ،ADAMسازی مثل های مرسوم بهینهها، استفاده از روشدلیل ناهموار بودن این عبارتاصلی شبکه است. به

حلی است که اثرناهموار بودن تابع اتالف را با یک اپراتور راه های مبدائی هماناستفاده از الگوریتم پذیر نیست....امکان

 زند.تقریب می

دلیل نامحدب بودن تابع اتالف شبکه، اثبات همگرایی این الگوریتم به نقاط بحرانی، تحت شرایطی برقرار است. در به

ایم و اثبات همگرایی را یافتهه به این مهم دست با محدود کردن پارامترهای شبک DL-NLMCی الگوریتم ارائه شده

کننده ناهموار صادق ی عصبی عمیق جلورو با هر تعداد عبارت تنظیمایم. اثبات انجام شده برای هر شبکهانجام داده

 است.

های کالسیک و دیگر به نسبت روش ایم که الگوریتم ارائه شده، نشان دادههای انجام شدهسازیدر پایان با کمک شبیه

 های عصبی عمیق دارای عملکرد بهتری است.مبتنی بر شبکه هایروش
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