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 چكیده

ي  هاي کاربردي دارند. وظیفههاي اجتماعی و برنامهگر امروزه نقش بسیار مهمی در شبكههاي توصیه سیستم

وري از  ها به منظور باال بردن کیفیت و بهرهها محدود کردن فضاي حالت براي انساناصلی اين سیستم

باشد.  هاي خودکار و هوش مصنوعی میي سیستمو وظیفه جو  جستهاي به وجود آمده است. اين موقعیت

کند مانند  به صورت اجمالی يک محتوا را توصیف می ها )اطالعاتی که ها بر اساس متاديتابرخی از اين توصیه

. بررسی محتواي يک اثر مانند موسیقی  شودانجام می ها و ...( و برخی ديگر بر اساس خود محتوانام و هشتگ

باشد. در اين مقاله  نمی يكسانموضوع آسانی نیست چراکه درک يک ماشین و يک انسان از اين محتوا 

ي سیستم تعداد  اطالعات اولیه است. گر موسیقی فقط بر اساس محتوا مورد تحقیق قرار گرفتهسیستم توصیه

 implicit collaborativeاست. به اين منظور ازگوش داده باشد که هر کاربر به هر آهنگ دفعاتی می

filtering هاي اين تحلیل با دو مورد از روش  شده است و استفادهSVD )مورد بررسی   )جداسازي مقادير يگانه

  بندي خوشهشده سپس با هاي مرتبه اول تا سوم تبديلmfccقرار گرفته است. محتواي هر آهنگ نیز ابتدا به 

شود. در نهايت محتواي هر  می quantizeکاهش پیدا کرده و در آخر براي راحتی محاسبات  آن ي محدوده

براي هر آهنگ به عنوان برچسب به يک   matrix factorizationآهنگ به عنوان داده، و اطالعات حاصل از 

هر آهنگ جديدي که به   ، برايشود تا فرايند يادگیري ماشین انجام شود. از اين به بعد ماشین داده می

ي  هاي مربوط به آن را استخراج کرد و با ضرب کردن دوبارهتوان برچسبشود، می سیستم اضافه می

ي کدام کاربران مطابقت دارد. اين آهنگ با ذائقه  دريابیم ها ماتريس

 collaborative filteringگر، موسیقی، محتوا، سیستم توصیه هاي کلیدي:واژه 
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 مقدمه  -1-1

شود.  گر استفاده میهاي متنوعی براي توصیههاي معروف پخش و معرفی موسیقی از سیستمدر اپلیكیشن

  سبک نام آلبوم، دهند از مواردي مثل نام خواننده، اين توصیه را انجام می1بر اساس متاديتا  ها برخی از آن

هر شخص به صورت انفرادي  ها را براي کنند. اگر اين دادهها استفاده میآهنگ و در مواقعی متن ترانه

کنید از اين که يک آهنگ مورد  شود. اما تصور ي عمل و پیشنهادات بسیار محدود میدايره  ،استفاده کنیم

اي  هاي سلیقهي آنان را شناسايی کنیم و تناظر اين ويژگیهاي سلیقهي چند نفر باشد بتوانیم ويژگیعالقه

 .شودتر میهاي آهنگ را پیدا کنیم روند پیشنهاد دادن موسیقی بسیار معقولبه ويژگی
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 مقدمه -1-2

موسیقی را  شده به بررسی اين مسئله که چگونه درک انسان از هاي علمی انجامدر بسیاري از مقاالت و کار

هاي پخش موسیقی متناسب با  لیست ها عبارتند ازاست. اين روش شدهپرداخته ي ماشین بگذاريمبه عهده

ها،  ي گوش دادن يا رد کردن آنبا توجه به رفتار کاربر براي ادامه  پخش موسیقیي افراد و ادامه دادن سلیقه

هاي  هاي آن آهنگ و ويژگیالیز ويژگیتوصیه کردن يک موسیقی خاص به يک فرد خاص با توجه به آن

هايی را به يک فرد پیشنهاد  ها موسیقی يا موسیقیتوان توسط آن که میهاي ديگري روش ي هر فرد و  سلیقه

 داد. 

 مروري بر ادبیات موضوع -2-2

. در  استبه حساب آمدهاز منابع در وب  یمرتبط با برخ يد یکلمات کل ،یاجتماع يهابرچسب ]1[ايمقاله در

 Web2.0 دهنده شنهادیپ يهاستمیجزء مهم از س  کيبه  ليتبد  یاجتماع يهابرچسب ،ی قیمورد موس 

  ، وابسته به استفاده ط يرا براساس شرا (playlist)پخش  يهاستیدهد لی اند، که به کاربران امكان مشده

مقاله،   ن يکنند. در ا جاد يشود، امی استفاده  یخاص يهاآهنگ يکه برا  "يرو اده یپ" اي "استراحت"مانند 

کند. با استفاده از  می شنهادیپ MP3 يهالياز فا ما یرا مستق یاجتماع يهابرچسب نيا ی نیب شیروش پ

-برچسب يرا بر رو  یصوت  يهایژگ ي، و(boosted classifiers)شدهتيتقو ي هايبند از طبقه ي امجموعه

را   یاطالعات (auto tags) کیاتومات يهابرچسب. میدهمی شيشده از وب نمايآور جمع یاجتماع يها

-برچسب ا يبودند  ي برچسب گذار رقابلیوجود نداشت غ ستمیس  ن يدهند که اگر ایارائه م ی قی درباره موس 

  از  روش  نيوجود نداشت. ا یاجتماعکننده  ه یتوص ک يبه  یق یداشتند و امكان افزودن موس  یف یضع يها

"cold-start problem" کند. مشكلیم ي ریجلوگ ی ستمیس  ن یمعمول در چن cold-start problem 

-گر درباره  ه یتوص ستمیآهنگ( تازه وارد است و س  ا ي)یش  ک ي هايی ستمیس  کيکه در  د يایبه وجود م یزمان

هموار   يتواند برا ی م ن یهمچن .بدهد  شنهادیپ یندارد که بداند به چه کسان ی اطالعات چ یآن ه ي

ها به  ي شباهت در فضاي آهنگها استفاده کرد تا تخمینی در بارهاز فضاي برچسب  (Smoothing)يساز

 .شده استعملكرد پرداخته ی بررس  يبرا  svm و مدل  ی عصب ي شبكه یمقاله به بررس  ن يدر ا  دست آورد.
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  ستند یفرد نبه ندارند و منحصر یمشخص يهامرز یق یموس  ي هاسبککه  نيبر ا هیبا تك [2]گريد ي امقاله در

برحسب   یقی موس  يهاويژگی يبند را به کمک طبقه ي ارذ گتا بتواند برچسب استشده یطراح یستمیس 

انجام   ی قی س مو ر يصوت، متن و تصو يها ها با استفاده از سه روش مختلف دادهزدانهيبرچسب و ر نيچند 

وجود   دهد یو نشان م  دهد یانجام م cnn و mlp يهاو شبكه ق یعم ير یادگيکار را به کمک  ن يدهد. ا

  ي دوتا اي ک يکه فقط به  ی نسبت به حالت ستمیاطالعات موجب عملكرد بهتر س  نيتمام ا يه ياطالعات بر پا

 .شودیها توجه شود م آن

  ي هاستیآن ادامه دادن ل يیشده که هدف نهاپرداخته يد يو جد  قابل تامل به موضوع  [3]اي ديگرمقاله در

پخش   ست یخودکار ل د یاست. تول ی قیموس  يهای ژگيو و ی دست ي هاکمک نمونهبه  (playlist)پخش

-یم  افتيها را درمجموعه از آهنگ ک يکاربر  یاست. به طور کل ی قیموس  هیفرم خاص از توص ک ي ی قیموس 

  ي است برا نيمقاله ا ن يا ي هی کند.  فرضیم  نییرا تع یقی منسجم گوش دادن به موس  يبازه  کي که آن  د کن

انجام شود.   ي ریادگياست آماده شده یکه به صورت دست ستیل کي  ياز رو د يبا د يجد  ستیکردن ل هیتوص

 يهاشود. از روش ی نم ل یبه مسئله تحم (ad hoc) مسائل تک کاره ت يمحدود ب یترت نيبه ا

Collaborative filtering  کم   اریبس لیها استفاده کرد. هرچند به دلداده نيبه ا  دنیرس  يبرا توانیم

  ياریمعروف و نبودن بس اریبس ي هاها به سمت آهنگبودن آن ( bias)شيگراپخش و  ي هاستیل ن يبودن ا

بر   غلبه  يشود. براینم هی توص يیمشكل بزرگ در داده شده و به تنها کيها باعث ستیل نيها در ااز آهنگ

  شنهادیبه پخش پ آهنگي کننده  ي بند طبقه ک يرا بر اساس  ن يگزيمدل جا کي  در اين گزارش مسئله،  نيا

-ترانه مشتق  ي هایژگيو که ی در حال ردیگی م اديرا  یپخش واقع  ي هاستیل از نيريکه ساختار ز استشده

 .باشد میمربوط به گوش دادن مستقل را دارا    يهاو گزارش  یاجتماع يهابرچسب ، یصوت شده از

در   یدهنده عملكرد رقابتشده توسط دست نشانپخش  يهاستیمجموعه داده از ل دو  يبر رو هاشيآزما

را   ي تري در دسترس است و عملكرد قو ها داده یکه آموزش کاف یاست هنگام یمشارکت  نگيلتریبا ف سه يمقا

 .دهد ی ها انجام مو نواختن ترانه نواختن به ه یدر هنگام توص

 

 گیرينتیجه -3-2

آوري  اين که جمع اوالبريم. می شده روي اين موضوع به چند مورد خاص پیهاي علمی انجامبا توجه به کار

گیري خاص  دشوار است و بايد براي جلوگیري از جهتهاي اصلی براي اين موضوع کاري ها و برچسبداده
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شده بود  تمام مقاالتی که از محتواي آهنگ براي يادگیري ماشین استفاده ثانیا سیستم به دقت انتخاب شود. 

هاي  يادگیري عمیق و شبكه همچنین نتايج نشان داده که.شده بودتبديل mfccهاي موسیقی به سیگنال

 .دارند هاي ديگر classifier ت به نسب هاي بهتري عصبی جواب

اي که  هاي تازهشده بر روي مراجع تحقیق، افق گیري آخر فصل، با توجه به بررسی انجام در نتیجه 

 .شودروست يا خألهاي تحقیقاتی بیان می پیش
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 مقدمه -1-3

ي  سلیقه ،ها داشتند خواهیم از طريق بازخورد غیر مستقیمی که افراد نسبت به آهنگدر اين پژوهش ما می

ها را پیشنهاد دهیم. اين رويه به اين صورت است که تعداد  هاي مناسب آنمتوجه شويم و آهنگها را آن

کنیم هر چقدر کاربر به يک آهنگ  گیريم و فرض میگوش دادن هر کاربر به هر آهنگ را در نظر می دفعات

 ي بیشتري دارد.بیشتر گوش داده باشد به آن آهنگ عالقه 

ي  را به يک شبكه يا سبک هاي مربوط به سلیقه وط به محتواي آهنگ و فاکتورهاي مرب در اين مسیر فاکتور

هاي مرسوم در فرايند يادگیري  هاي سلیقه همان برچسبفاکتور ، . در اين فرايند دهیمعصبی يا رگرسیون می 

يا  هاي سلیقه . بعداز فرايند يادگیري، هر زمان يک آهنگ جديد به سیستم بدهیم، فاکتورباشند ماشین می

 کند. هاي سلیقه را دارند پیشنهاد میکند و به کاربرانی که آن فاکتوري آن را استخراج میهابرچسب

 محتوا -2-3

ها پردازش ماتريس  آوري دادهعلت انتخاب روش و همچنین شرح کامل روش تحقیق شامل جمع به در ادامه

 است.شدهها پرداختهو خود آهنگ

 انتخاب روشعلت  -1-2-3

هاي استفاده از شبكه عصبی عمیق در راستاي اين فرايند  ي مزيتبه صورت کامل درباره  [4]در اين مقاله

به نتايج   بودند، هاي مشابه خود که از اطالعات بیشتري هم استفاده کردهاست و در مقايسه با نمونهبحث شده

 .تري دست يافته استدقیق
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 تحقیقتشريح کامل روش  -2-2-3

 هاداده  يآور جمع  

به   ازیمسئله ما ن نيباشد. در ایم یهوش مصنوع يمسائل حوزه  نيترزیچالش برانگ از  یكيها داده ي آورجمع

داده بودند. به علت به   از یامت ايها گوش که به آن م یداشت را ی ها و اطالعات مربوط به کاربرانآهنگ ي محتوا

و   spoitfy ،youtubeمانند  ی قی بزرگ پخش موس  يهاتيسا يارزش افزوده برا  د یموضوع و تول ن يروز بودن ا

از   یما از قسمت تياز دسترس خارج شدند. در نها ی ميمورد استفاده در مقاالت قد  يهاapi ی بعد از مدت رهیغ

گوش دادن هر   زانیمربوط به م يکردن داده  دایپ ي برا [4]مقاله کي مورد استفاده قرار گرفته در  ي هاداده

آهنگ و   ي کاربر، شناسه ي شناسه ب یبه ترت ليفا ک يکه در  ب یترت ن يبه ا مي کرد دایپکاربر به هر آهنگ 

  ن ي رسد. در ای م ونیلی م 48به  ليفا نيا يهااست که تعداد رکوردشده رهیتعداد دفعات گوش دادن ذخ

و   ننده کند نام خوایوجود دارد که مشخص م گريد  ليفا کياما  باشد ی[ اطالعات کاربران محرمانه م 5داده]

( که ما  گیگ 3)حدود است اديز ار یاول بس يهالي. حجم فا باشد یم  ینام آهنگ منطبق بر چه شناسه آهنگ 

  ي تا برا ميکرد  يسازرهیذخ pickle يهاليو در فا ميدر آورد يكشنريشده به حالت دآن را از حالت ذکر

 . ردیدر رم قرار بگ  س يماتر کي به شكل  یاستفاده به راحت

کنند که آن   دایپ یهر آهنگ دسترس  ياز محتوا هیثان 23توانسته بودند به  تيسا کيدر آن مقاله توسط  اما

قطعه کد نوشته شد که در آن از ماژول   ک يمنظور  ن یبه هم .دادی خدمات را ارائه نم نيا گريد تيسا

youtube-dl ي خواننده و شناسه نامکه در آن نام آهنگ و  یليشده است، به صورت خودکار از فااستفاده  

  youtube تيسا ي و در صفحه خواند یآهنگ موجود بود خط به خط نام آهنگ و سپس نام خواننده را م

  رهیذخ ی مورد نظر را به صورت صوت يويد يموجود را باز کرده و و  يجهینت نیسپس اول کند یجو م و  جست

  . اوردیدر م wavبه فرمت  ffmpeg يبود به کمک برنامه  mp3. سپس آن آهنگ را که به فرمت کند یم

 تر باشد.برنامه آسان ي به آن برا  یکند تا در ادامه دسترس یم  رهیآهنگ ذخ ي را با نام شناسه ليفا نيا سپس

  پردازش محتواي آهنگ 

حالت  اين چرا که  میخارج کن  (wav)آن را از حالت موج د يشده باآهنگ دانلود ي قابل فهم شدن محتوا يبرا

صرف   ياد يز اریزمان بس د يدرک آن با ي برا یعصب ي حالت موضوع را بزرگ کرده و شبكه  ي فضا اریخام بس

-melاز  لیدل نیباشد. به همینم ی فضا کاف نيحل مسئله با ا ي ما برا يهاداده  زان یم ی کند و از طرف

frequency cepstral coefficients به اختصار  ن ي. امیکنی استفاده م(فاکتورmfccفرکانس )را از   يملود  يها
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تعداد   تواند یو طول آن م ی قی موس  نوع نمونه گیري ضبط و بر حسب  آورد یبه دست م هااختالف فرکانس

است نه تنها به صورت مرتبه اول بلكه  ثابت شده قاتی اختالف در تحق نياباشد. عالوه بر داشته یمتفاوت 

انسان   به صورتی کهآهنگ  فیدر توص اریبس mfcc يهااختالف مرتبه دوم و اختالف مرتبه سوم فاکتور

مرتبه اختالف در   3با  mfccاطالعات  ي حاو ياهليانجام پروژه فا ری. در مس[4]کند کاربرد داردیدرک م 

 .ند اهشد  ره یذخ mfccآهنگ و پسوند  -یبا نام شناسه يیهاليفا

متفاوت باشد،   گريكد ي ها با ثبت آن rateمختلف متفاوت است و ممكن است  يها که طول آهنگ يیجا آن از

منظور ما   نيتر شود. به اساده نیماش  ي ها براکرده تا درک اختالف آن كدستيخود را  يورود  ي هاداده بايد 

. حال به شمارش تعداد هر  مي داده بود قرار ی را در چند مرتبه مورد بررس  یفرکانس ي هادر بخش قبل اختالف

حالت   نيکه به ا میکنی م يها را نگهدار. سپس تعداد هر کدام از اختالفميپردازیاختالف م ريکدام از مقاد

  ي همه يگسترده است و باز برا  ار یحالت هم بس ني. اما اشودگفته می bag of wordsداده  ياز نگهدار

  بندي خوشهبه منظور  k-mean تم يشود. حاال از الگورینم د یتول ي اكپارچهيمناسب و  ي هاها دادهآهنگ

  mfccو در هر آهنگ هر فاکتور  استشدهانتخاب  mean 4000و  م ي پردازیها ماختالف  ن يا (rangeگستره )

ها به منظور متناسب بودن  mean نيدرست ا يجا ي ریادگي ي. برا می دهینسبت م mean نيترک يرا به نزد

ها انجام شود، اما به علت باال بودن حجم  آهنگ یتمام يآن رو  ير یادگي ند ياست فرا بهتر  ،یهر آهنگ  يبرا

 . میکن یاکتفا م یچند آهنگ به صورت اتفاق يها روmean  ي ریادگيها به آهنگ  يهمه

صورت   ن یموجود است که به هم bowخود و پسوند  ي آهنگ با شناسه ل يمرحله از کار هر فا ن يا انيپا در 

 قابل استفاده است. یونیرگرس  اي ی عصب ي هر شبكه يبرا

  ها پردازش ماتريس اطالعات کاربران و آهنگ 

بزرگ الزم است از ساختمان   اریبس ي هاليقسمت از کار به علت کار با فا نيدر ا ، همان طور که گفته شد 

صورت عمال پردازش   ن يا ریمناسب استفاده شود چرا که در غ یدگیچیبا پ يیهاتميمناسب و الگور يهاداده

استفاده از  و به علت  sparse حالت ها بهتر است از س يساختار ماتر ي شود. در بارهیممكن م ر یها غداده نيا

hashing يساز اده یدر پ set  ساختمان داده استفاده شود.  نيبهتر است از ا  تونيدر زبان پا 

که حاصل   م یکن ليتبد  س يرا به دو ماتر سيماتر کيکه  ند يگویم  ي ند يبه فرا جداسازي ماتريس  ند يفرا

امكان  gradient decentاز جمله  یمختلف يهاموضوع از روش  نيبه ا دنیشود. رس  هی اول سيها ماترضرب آن

-یضرب آن را اندازه محاصلو  م يگذاری م تصادفی  ر يمقاد ه ي ثانو س يصورت که در دو ماتر ن ياست. به ا ريپذ 

و سپس در   میسنجیرا م  هی اول سيحاصل ضرب با ماتر س يماتر نياختالف ا ي بعد  چند  يدر فضا  م، يریگ
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.  ه ی اول س يحاصل ضرب منطبق شود بر ماتر تيدر نهاتا  م یدهی م ر ییرا تغ ر ياختالف مقاد ن يخالف جهت ا

باشد. اگر  یآهنگ م  کي و هر ستون متعلق به  کاربر کيکه هر سطر متعلق به  Q س يماتر د یحال فرض کن

اول متعلق به   سيماتر يهاباشد، سطر Qها برابر با که حاصل ضرب آن میابیرا ب Wو  H سيدو ماتر میبتوان

دوم متعلق   سيماتر يها . سطرباشد یعالقه م/قهیمختلف سل ي هامتعلق به فاکتور آن ي هاستون و  کاربر  کي

اگر ما   ، بيتر ن ي. به اباشد یآهنگ م  ک يمتعلق به  آن يها و ستون باشد یعالقه م /قهیسل ي هاتوربه فاک

دوم در   س يبا ضرب کردن ماتر م، یکن دایآهنگ را پ ک ي ي عالقه برا/قهیمربوط به سل يفاکتورها  م یبتوان

  ن يداشته و ا ي شتریتناسب ب بر عالقه کدام کار/قهیسل يهاآهنگ با فاکتور نيا میبفهم می توانیاول م سيماتر

هر آهنگ با توجه به   ي که برا ميی گوی نهان م يهاها فاکتورفاکتور  ني. به امیکن شنهاد یآهنگ را به آن کاربر پ

 Latent ي )حالت اختصار LFآهنگ و پسوند  ي ها به صورت شناسهاست و آن د یها قابل تولداده سيماتر

Factorمیکنی م رهی( ذخ . 

آهنگ مختلف   5شد.  د یاز کل مسئله تول یشگاهي حالت آزما کيابتدا  ستمیعملكر کل س  یمنظور بررس  به

  ي ر یادگي ند يرا از فرا کی کالس  ي هااز آهنگ ی كيدانلود شد و  ک یآهنگ آرام کالس  3آهنگ راک و  2شامل 

  .راک است يهاها به آهنگاز آن یكي يدر نظر گرفته شد که عالقه  یسه کاربر فرض ی. دو المي خارج کرد

  .را گوش نكرده است ک یکالس  ي هاه و آهنگدو بار گوش کرد ا ي ک يراک را  ي هاآهنگيعنی براي مثال 

هاي  هاي کالسیک گوش داده و به آهنگدر نظر گرفته شد که به آهنگ کامال متفاوت ي قهیبا سل ي کاربر

  ی خط ونیاز رگرس  یشبكه عصب يبه جا LF يهالي فا د یبه منظور تول ند يفرا ني . در اراک گوش نداده است

  س يو ضرب کردن در ماتر  قهیبه آهنگ/سل بوطمر سيدر ماتر د يآهنگ جد  يارذ گ ي. بعد از جامي استفاده کرد

. آهنگ  دادیبه ما م  ی مطلوب جيمربوط به کاربر/آهنگ نتا س يبه دست آمده ماتر ي جه ی نت قه یکاربر/سل

گوش   ک یکالس  يهاکه به آهنگ يفرد کالسیكی که به منظور ارزيابی سیستم کنار گذاشته شبده بود، براي 

 کرد. کسب می راک گوش داده بود   ي هاکه به آهنگ ي نسبت به فرد يتر داده بود عداد باال
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 مقدمه  1-4

هااي قبلای ، متفااوت هاي به کار رفته در مقالهحلشده حاصل از اين پژوهش به علت تفاوت راهنتايج تولید 

 ادامه نتايج آنها خواهد آمد.است که در 

 محتوا -2-4

موسیقی باا دو سابک کاامال متفااوت باه  4اشاره شد نتايج حاصل بر روي  1-2-3همان طور که در بخش 

 ي بسیار عالی گرفت. اهاي رگرسیون يعنی رگرسیون خطی نتیجهترين روش کمک يكی از ساده

ها را بر اساس بیشترين میزان آهنگ. ير جدا کرديمدر يک بررسی ديگر ما قسمت خاصی از داده را به شرح ز

 5آهنگ انتخاب کنیم که کاربرانی که به  10اند جدا کرديم. سپس سعی کرديم ها گوش دادهکاربر که به آن

باشند. و اند را داشتهآهنگ دوم گوش داده 5اند کمترين اشتراک را با با کاربرانی که به آهنگ اول گوش داده

ي آن باه عناوان تسات سیساتم نتاايج هاي گروه دوم و استفادهیم با حذف کردن يكی از آهنگانتظار داشت

-ي واقعی دساتكاريشود اطالعات دادهکه اين جداسازي داده باعث می مياما فراموش کردمناسبی بگیريم. 

 .شده و سیستم نتواند در آن به جواب خوبی برسد 
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 مقدمه  -1-5

مباحث اصلی که در اين پژوهش به حصول رسید عبارت است از اين که سیستم جداسازي ماتريس بايد 

باشد. سپس اين که نوع تحلیل ما از محتواي موسیقی با توجه به تمام  با نوع داده داشتهارتباط خوبی 

توانند آن را تحلیل کنند  هاي عمیق میباشد و سیستمشده روي آن همچنان بسیار خام میمحاسبات انجام

 هاي ساده. نه سیستم

 محتوا -2-5

استفاده  non-negative matrix factorizationبه دلیل زياد بودن صفر در ماتريس اصلی اين که از سیستم 

ماتريس و اضافه کردن ستون جديد و   factorizationچرا که بعد از  کند کسب نمی ي خوبی کنیم نتیجه

، به اين معناست که براي  دخواهند بو شده بسیار متفاوت از ماتريس اول ها طیف اعداد تولید ضرب مجدد آن

 استفاده کنیم.  weighted matrix factorizationهاي بزرگ و صفر دار از سیستم داده

که به هیچ وجه قابل مقايسه با يک  شده بود همچنین در مقاله مرجع از يک سیستم يادگیري عمیق استفاده

سیستمهاي ها توسط تحلیل پذيري اين داده باشد و اين عمل به منظور میزان سیستم رگرسیون خطی نمی 

 باشد.تر میساده

 بندي جمع  -3-5

توان نتیجه گرفت با انجام  با توجه به جواب قابل قبول سیستم رگرسیون خطی در يک مثال بسیار ساده می

وب  ي مطل تر نیز براي گرفتن نتیجههاي سبکتوان از سیستمتر میشدهتر و بررسیهاي قوي پیش پردازش 

 ها را باال برد.کمک گرفت و با اين روش سرعت اين سیستم
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Abstract: 

 

Today recommender systems have a critical role in social networks and applications. The 

main duty of these systems is to limit the search space for people in order to increase the 

quality of applications. This search is duty of autonomous systems and artificial intelligence 

machines. Some of these recommenders based on metadata and some of them based on 

content. It’s not a simple work to study content of music because a machine has not the same 

vision to music as the vision of human. But these systems can make suitable 

recommendations like human recommend. In this thesis we just talk about content-based 

recommendation. The main data-set consist of the count of user-item pair. To analyze this 

matrix, we used implicit collaborative filtering and investigated two methods of SVD. For 

music content analysis we used mfccs and then used clustering to decrease dimension of data 

and finally used quantization to make it calculatable. The content of each music become the 

data and latent factors that extracted from matrix factorization become the label to train the 

machine. After that, for every new music we can compose the latent factors and reproduced 

matrixes can tell us witch user may love this song. 

 

Keywords: content-based, collaborative filtering, mfcc 
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