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  𝐀𝐃𝐌𝐌و   𝐆𝐃با روش های  حل مسئله تکمیل تنسوری

 1علیرضا شجاعی فرد ،1پور سیروس سقائیان سید   ،2محسن شاهرضایی ، 1,*ریرامین نصی

 )ع(  نیدانشگاه جامع امام حس ه،یو آمار، دانشکده و پژوهشکده علوم پا یاضیگروه ر  -1

 رانیتهران، ا  ،)ع( نیدانشگاه امام حس ،یدفاع   یدانشکده علوم و مهندس -2

  یها روشاست    ییتنسور مشاهده شده جز  کیمشاهده نشده،    ایگمشده    های داده  نییبه دنبال تع  ی تنسور  لیتکم   :چکیده

  ی نی بشیها، پدادهکالن  لیو تحل  ه یتجز  از جمله   گوناگون  ی هادر حوزه  یفراوان  ی کاربردها  یدارای  و تنسور  یسیماتر  لیتکم

داده تصاو  ی آور جمع  ی هابراساس  پردازش  ا  ماشینبیناییو    ریشده،  در  به   نیهستند.  تکممقاله  مساله  مختصر    لیصورت 

  را   مسأله تکمیل ماتریس و تکمیل تنسور  سپس.  م یکنی م  انیبه ابعاد باالتر ب  یسیاترم  لیاز تکم  یمیعنوان تعمرا به  ی تنسور

سازی رتبه سازی مبتنی بر نرم هسته تنسور با استفاده از حداقلهای بهینهبا روش  برای بهبود و بازیابی تصویر مخدوش شده

 حل می نماییم.  ADMMو   GD از روش های  نرم هسته،

 

 نرم هسته. ،ی تنسور لیتکم ،یسیماتر لیها، تکمتنسورکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه  .1

یک آرایه چند راهی یا یک ماتریس چند بعدی است. مرتبه تنسور برابر با تعداد ابعاد یک تنسور است که   تنسوریک       

 بیان کرد. 1 صورت ریاضی طبق شکلتوان بهتنسور را می [1].شود ها نیز شناخته میها یا راهبه نام وجه

 

 

 

بعدی به ترتیب از چپ به راست: تنسور مرتبه صفر، تنسور مرتبه یک، تنسور مرتبه دو، آرایه سه .1 شکل

𝒊𝟏تنسور مرتبه سه ) به ازای   = 𝟏 , … , 𝑰𝟏 و𝒊𝟐 = 𝟏 , … , 𝑰𝟐   و𝒊𝟑 = 𝟏 , … , 𝑰𝟑). 

دی از تنسوورها در ای یک بعتوان یک بردار یا قطعهرا می  فیبرشووند. یک  ها تشوکیل میتنسوورها از بردارها و ماتریس      

ای دو یک ماتریس یا قطعه برشکه گیرد. درحالیها، شوکل میداشوتن همه ابعاد به جز یکی از آننظر گرفت که با ثابت نگه

در کار با تنسوورها یا به  .[6]آید وجود میها، بهبعدی از یک تنسوور اسوت که با ثابت نگه داشوتن بعاوی ابعاد به جز دوتای آن

توان کنیم. تنسوورها را میخطی، معمواًل تنسوورها را به یک فرم ماتریسوی تبدیل و از جبرخطی اسوتفاده میچند عبارتی جبر

 ها ماتریسی کرد.نسبت به وجوه آن

𝔸فرض کنید   = (𝑎𝑖1…𝑖𝑝
)1≤𝑖1.….𝑖𝑝≤𝑛  تنسوور مرتبه𝑝    با بعد𝑛 های تنسوور  مجموعه درایه  .باشود𝔸  که𝑝 − اندیس   1

 شود.نامیده می فیبر )تار(آن ثابت باشد، یک 

𝔸در تنسور  = (𝑎𝑖𝑗𝑘)1≤𝑖.𝑗.𝑘≤2  که متعلق بهℛ2×2×2   :است، سه نوع فیبر وجود دارد 

 شود. می  فیبر ستونیدومین و سومین اندیس ثابت و اولین اندیس متغیر، منجر به  (1

 گردد.می  فیبر سطحیاولین و سومین اندیس ثابت با اندیس دوم متغیر، منجر به  (2

 رسیم.  می  تیوببا ثابت نگاه داشتن اولین و دومین اندیس و تغییر سومین اندیس، به فیبرهایی به نام  (3
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𝔸ی عنوان مثال برابه ∈ ℛ𝑛1×𝑛2×𝑛3صورت هستند: ها به این ، فیبرهای سطری، ستونی و تیوب 

{𝑎:𝑖2𝑖3
∈ ℛ𝑛1|1 ≤ 𝑖1 ≤ 𝑛1},    1 ≤ 𝑖2 ≤ 𝑛2. 1 ≤ 𝑖3 ≤ 𝑛3 

{𝑎𝑖1:𝑖3
∈ ℛ𝑛2|1 ≤ 𝑖2 ≤ 𝑛2},    1 ≤ 𝑖1 ≤ 𝑛1. 1 ≤ 𝑖3 ≤ 𝑛3 

{𝑎𝑖1𝑖2: ∈ ℛ𝑛3|1 ≤ 𝑖3 ≤ 𝑛3},    1 ≤ 𝑖1 ≤ 𝑛1. 1 ≤ 𝑖2 ≤ 𝑛2 

 را ببینید. 2 شکل

 

 فیبرها برای یک تنسور مرتبه سوم.  .2 شکل

𝔸فرض کنید   = (𝑎𝑖1…𝑖𝑝
)1≤𝑖1.….𝑖𝑝≤𝑛  تنسوری از مرتبه𝑝 > که   𝔸های تنسور باشد، مجموعه درایه 𝑛با بعد   2

𝑝 −  شود.نامیده می  وجه )برش(اندیس آن ثابت باشد، یک  2

𝔸برای تنسور مرتبه سوم   ∈ ℛ𝑛1×𝑛2×𝑛3صورت ، سه مجموعه ماتریس به 

{𝑎∷𝑖3
∈ ℛ𝑛1×𝑛2|1 ≤ 𝑖1 ≤ 𝑛1, 1 ≤ 𝑖2 ≤ 𝑛2},     1 ≤ 𝑖3 ≤ 𝑛3 

{𝑎:𝑖2: ∈ ℛ𝑛2×𝑛3|1 ≤ 𝑖1 ≤ 𝑛1, 1 ≤ 𝑖3 ≤ 𝑛3},    1 ≤ 𝑖2 ≤ 𝑛2 

{𝑎𝑖1:: ∈ ℛ𝑛1×𝑛3|1 ≤ 𝑖2 ≤ 𝑛2, 1 ≤ 𝑖3 ≤ 𝑛3},   1 ≤ 𝑖2 ≤ 𝑛2 

وجه پهلویی و  𝑛2وجه افقی،  𝑛1تنسور قابل بیان هستند، توجه داریم که تعداد   افقیو  پهلویی، جلوییهای با اسامی وجه

𝑛3 را ببینید.  3 وجه جلویی وجود دارد، شکل 

 

𝔸ها برای تنسور مرتبه سوم  وجه. 3شکل  = [𝒂𝒊𝒋𝒌] ∈ 𝓡𝑰×𝑱×𝑲. 

 سازی ماتریسی . 1-1

∋ 𝔸راهی  Nشده تنسور  ماتریس ℛ𝐼1×𝐼2×…×𝐼𝑁  نسبت به وجه𝑛- که با  ام𝔸(𝑛)   شود، ماتریسی است  نشان داده می

,𝑖1)شود. عنصر  که از چینش مجدد فیبرهای یک تنسور حاصل می … , 𝑖𝑁)  تنسور𝔸  نظیر عنصر(𝑖𝑛, 𝑗)  در 𝔸(𝑛) 

 .است

(1-1) 𝒋 = ∑ (𝒊𝒌 − 𝟏)𝑱𝒌

𝑵

𝒌=𝟏,𝒌≠𝒏

،  𝑱𝒌 = ∏ 𝑰𝒎

𝒌−𝟏

𝒎=𝟏,𝒎≠𝒏
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 :دهد می نشان راهیسه تنسور یک برای  را سازی ماتریسی 4 شکل

 

 سازی تنسور.ماتریسی .4 شکل

 ضربحاصل . 1-2

𝔸تنسوور  𝑛ضورب وجه  حاصول ∈ ℛ𝐼1×𝐼2×…×𝐼𝑁  در ماتریس𝐵 ∈ ℛ 𝐽×𝐼𝑛 صوورتبه  𝕐 = 𝔸 × 𝐵 شوود  نشوان داده می

𝕐(𝑛)و با   = 𝐵𝔸(𝑛) صوورت  شوود. در اینتعریف می𝕐  یک تنسوور𝐼1 × … × 𝐼𝑛−1 × 𝐽 × 𝐼𝑛+1 × … × 𝐼𝑁   اسوت

[6]. 

 تنسور نرم هسته . 1-3

𝔸تنسوور   کاز ی ∗‖𝔸‖ی اهسوته نرم ∈ ℛ𝑛1×𝑛2×𝑛3 فرد همه نم ریمقاد مجموع  ،[4]  شوده اسوت  فیتعر زیر صوورتبه

 :یعنی، �̅�یی  جلو ی هابرش

‖𝔸‖∗ =
1

𝑛3
∑‖�̅�(𝑖)‖

∗

𝑛3

𝑖=1

 

 مبانی تکمیل تنسوری. 1-4

نقاط ضعف آن و استفاده در حل  ی تنسورمساله تکمیل   برای حل  ماتریسی  از مساله تکمیل  باالی   مسائل ، تعمیمی  بعد 

، دو صورت کاربردی های گوناگونی قابل بیان و حل است صورتاین مساله به   .هاستها و تعمیم و گسترش کارآیی آندادهکالن

بهینه سازی ی تنسورمساله تکمیل   )باز کردن( و  براساس تجزیه  نامعین و  ی تنسوراست. در تکمیل    ،  از  برای جلوگیری   ،

در  های گمشده را محدود نماییم  یها، شرط رتبه پایین را اعمال می کنیم تا درجات آزادی در قابل کنترل بودن مسالهغیر

مربوط به تکمیل کردن مقادیر به بیان ساده این مساله  .  ]6[و    ]3[نماییم  مساله تکمیل ماتریسی را به اختصار بیان می   ادامه

 را ببینید.  5  های( ناموجود، نویزی یا پرت در یک ماتریس است، شکلدرایه)

 تکمیل ماتریسی. 1-5

گر فیلم به کاربران بندی سایت اشتراک فیلم نت فلیکس در مساله توصیه بار در سیستم رتبه  مساله تکمیل ماتریسی نخستین  

سازی محدب ار نرم های ماتریس ت مورد نیاز برای تبدیل این مساله به یک مساله بهینه مطرح شد. مفاهیم کلیدی و فرضیا

 . ]3[کنیم را بررسی می 
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 . کاربرد روش تکمیل ماتریسی در سیستم رتبه بندی سایت اشتراک فیلم نت فلیکس.5شکل

𝑛1های گمشده یک ماتریس درایهبه بیان ساده، تکمیل ماتریسی، تکمیل   × 𝑛2 هاست. مساله تکمیل درایهگیری از نمونه

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 |𝑃Ω(𝑋)سازی محدبماتریسی به بیان ریاضی مساله بهینه  − 𝑃Ω(𝑀)| است، که در آن 

 Ω = {(𝑖. 𝑗)|(𝑖. 𝑗) ∈ 𝑀}    و𝑃Ω(𝑋) = {
(𝑖. 𝑗)       ∀(𝑖. 𝑗) ∈ 𝑋

در  غیر اینصورت     0
خواهیم این تفاضل  آل میصورت ایدهمی باشد. به   

 مطابقت داشته باشد.   𝑀های مفروض با ماتریس درایهکامالً برای همه  𝑋ای صفر نماییم که ماتریس جواب گونه را به

آن  های  درایهدر هر سطر یا ستون مشاهده شده باشد، اگر چنین نباشد،    درایهدر تکمیل ماتریسی باید حتما حداقل یک  

یا ستون می کارآمدی سطر  برای  از طرفی  نیست.  پاسخگو  این حالت  در  بنابراین روش  باشند،  مقدار دلخواهی  توانند هر 

 های تکمیل ماتریسی، باید رابطه  روش

𝑚 ≥ 𝐶𝑛5/4𝑟𝑙𝑜𝑔𝑛. 
𝑛1ماتریسی    𝑀که ماتریس  برقرار باشد، تا ماتریس بازیافت شده از طریق تکمیل ماتریسی، منحصربفرد گردد، جایی × 𝑛2 

𝑛است و    𝑟 از رتبه = 𝑚𝑎𝑥(𝑛1, 𝑛2)کنیم  . همچنین فرض می𝑚  از ماتریس    درایه𝑀  گیری شده  های نمونه با موقعیت

نیز ثابت های عددی وجودی هستند. به دلیل این محدودیت ها مساله تکمیل   𝑐و    𝐶یکنواخت تصادفی وجود داشته باشند،  

 ی به عنوان تعمیمی از تکمیل ماتریسی مطرح شده است.  تنسور

 تکمیل تنسوری. 1-6

 صورت سازی محدب بهصورت یک مساله بهینه ی را بهتنسورتوان مساله تکمیل می 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝑋 𝑟𝑎𝑛𝑘∗(𝒳) 

𝒳Ω = 𝒯Ω 

مشاهده    تنسوربا حداقل رتبه )مشخص از نوعی معین( هستیم، که شرط برابری با    𝒳  تنسوردر نظر گرفت، که به دنبال  

 . ]1[در مجموعه اندیس داده شده را برآورده نماید  𝒯شده جزیی  

شتن مجموعه اندیس ، با در اختیار داصورت ماتریس هابه  تنسوری از طریق تجزیه یا باز کردن  تنسور، در تکمیل  در عمل

 کامل هستیم.  تنسور، به دنبال یافتن جزیی مشاهده شده  تنسورمناسب و براساس 

برای حل  هاروش گوناگونی  داردتنسورتکمیل    مسائلی  وجود  به  ی  توان  می  آن جمله  از  که  نرم هاروش،  بر  مبتنی  ، ی 

تجزیههاروش بر  مبتنی  و  هاروش،  ی  مربعات  کمترین  نیوتنهاروشی  انواع ی  درباره  بیشتر  اطالعات  برای  نمود.  اشاره  ی 

 . ]5[مراجعه نمایید ی می توانید به  تنسورتکمیل  مسائلی حل هاروش
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 اصلیایج نت .2

 های تکمیل ماتریس و تنسور مبتنی بر نرم هسته تنسوربهبود و بازیابی تصاویر مخدوش شده الگوریتم .2-1

سازی مبتنی بر نرم هسته تنسور با استفاده از های بهینهماتریس و تکمیل تنسور با روشحل مسأله تکمیل    در این بخش

نویسی متلب انجام شده است. ابتدا یک تصویر اولیه را مخدوش )نویزدار( کرده، سپس  سازی رتبه نرم هسته، با برنامهحداقل

 30با نویز    0.2، طول گام  500ثر تعداد تکرار  را برای بهبود و بازیابی تصویر مخدوش شده با حداک  ADMMو    GDدو کد  

درصد برای ماتریس و تنسور اجرا کرده که خروجی آن، تصویر مخدوش شده، تصویر بهبود یافته )بازیابی شده(، مدت زمان 

با هم، برای هر دو مسأله و همه هفت تصویر   ADMMو    GDو رسم مشترک نمودارهای هر دو کد    PSNRاجرای برنامه،  

سازی نرم بل و محور افقی معرف تعداد تکرار کدهای بهینه بر حسب دسی  PSNR) محور عمودی بیانگر مقدار  خروجی  

طور مناسب انجام شده  شود که تمامی نتایج بسیار رضایت بخش و مفید بوده و بهبود و بازیابی تصویر بههسته( را شامل می

اتریس و در بخش راست به تکمیل تنسور پرداخته شده  شامل دو بخش است، در بخش چپ، به تکمیل م  1جدول    است.

های است که در هر کدام به ترتیب از چپ به راست تصویر اولیه، تصویر مخدوش شده و تصاویر بازیابی شده توسط الگوریتم

 مربوطه نمایش داده شده است. 

 .های مبتنی بر نرم هسته تنسورشده با روشبهبود و تکمیل تصاویر مخدوش .1 جدول

   هاالووگووریوووووووتوم

  (MCتکمیل ماتریس)  ( 𝐓𝐂 تکمیل تنسور)

 بازیابی با 

 های تعمیم یافته الگوریتم

 تصویر

 مخدوش 

 شده 

 تصویر

 اصلی

 بازیابی 

 های با الگوریتم

 تصویر

 مخدوش 

 شده 

 تصویر

 اصلی

یر
صو

م ت
نا

 𝐀𝐃𝐌𝐌∗ 𝐆𝐃∗ 𝐀𝐃𝐌𝐌 𝐆𝐃 

        𝐅
𝐚

𝐫𝐦
𝐞

𝐫 

        𝐆
𝐚

𝐳𝐞
𝐥𝐥

𝐞
 

        𝐆
𝐢𝐫

𝐚
𝐟𝐟

𝐞
 

        𝐌
𝐨

𝐮
𝐧

𝐭𝐚
𝐢𝐧

 

        

𝐏
𝐥𝐚

𝐢𝐧
 

        

𝐓
𝐢𝐠

𝐞
𝐫 
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 PSNRزمان و  .2-2

های تکمیل ماتریسی و تکمیل تنسوری  الگوریتم حاصل از اجرای   PSNRدر این بخش، نتایج مربوط به مقادیر زمان و  

در بازیابی  عمواًل  قابل ذکر است که م  گردآوری شده است.در جدول  مبتنی بر نرم هسته تنسور اجرا شده در نرم افزار متلب  

و اگر    مشکل جدی نویز در خطوط انتقال است،بیانگر وجود   بل باشد،دسی 12کمتر از    PSNRکه مقدار  تصاویر در صورتی

بل گردد دسی 30مقدار باالتر از  در نهایت اگر این  و    خواهد بود  بخشرضایت بل باشد نتیجهدسی 20مقدار باالتر از    این

 .  خواهد بودمناسب  نتیجه بسیار

 های تکمیل ماتریس و تکمیل تنسور.و زمان الگوریتم  PSNRنمودار . 2  جدول

  هاالگوووریووتوم

 (𝐌𝐂 )تکمیل ماتریس ( 𝐓𝐂 )تکمیل تنسور
 𝐀𝐃𝐌𝐌∗ 𝐆𝐃∗ 𝐀𝐃𝐌𝐌 𝐆𝐃 

 PSNR زمان PSNR زمان PSNR زمان PSNR زمان

90/161 31/22 39/189 05/21 27/37 91/58 51/72 00/20 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫 

99/119 66/26 93/229 63/23 79/36 26/63 95/51 29/24 𝐆𝐚𝐳𝐞𝐥𝐥𝐞 

10/116 89/21 71/120 48/19 56/28 28/60 56/51 82/20 𝐆𝐢𝐫𝐚𝐟𝐟𝐞 
68/306 61/24 45/233 87/21 17/66 55/59 64/152 30/25 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 
72/117 99/23 35/168 01/21 36/232 87/70 28/219 01/27 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐧 
00/150 43/22 87/151 15/18 92/24 12/61 76/47 57/24 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫 

 برای تکمیل ماتریس 𝑷𝑺𝑵𝑹نمودار  .2-3

آورده شده     ADMMو    GDدو روش    ماتریسی درتکمیل    PSNRدر این قسمت، نتایج بدست آمده نمودارهای زمان و  

منحنی باالیی )قرمز رنگ( خروجی روش    وGD در هر یک از این نمودارها، منحنی پایینی )آبی رنگ( خروجی روش    است.  

ADMM  است. الزم به ذکر است که محور افقی هر نمودار بیانگر تعداد تکرار و محور عمودی بیانگر مقدارPSNR  .است 

 .ADMMو  GDتکمیل ماتریس دو روش  PSNRنمودارهای زمان و  .3 جدول
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 برای تکمیل تنسور 𝑷𝑺𝑵𝑹 نمودار .2-4

آورده شده     ADMMو    GDدو روش    ی درتکمیل تنسور  PSNRنمودارهای زمان و  در این قسمت، نتایج بدست آمده  

و منحنی باالیی )قرمز رنگ( خروجی روش    GDدر هر یک از این نمودارها، منحنی پایینی )آبی رنگ( خروجی روش    است.  

ADMM  است. الزم به ذکر است که محور افقی هر نمودار بیانگر تعداد تکرار و محور عمودی بیانگر مقدارPSNR  .است 

 . ADMMو  GDتکمیل تنسور دو روش  PSNR: نمودارهای زمان و 4-5جدول
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 نتیجه گیری  .3

های ها، به عنوان ساختارهای بزرگ مقیاس ریاضی دارای فواید بسیاری در زمینه تنسوری تجزیه و تحلیل داده ها با هاروش

در این مقاله مساله تکمیل ماتریسی و تکمیل تنسوری به  است. ماشینبیناییگوناگون به ویژه پردازش تصاویر دیجیتالی و 

 ت. نتایج بسیار خوبی در بازیابی تصاویر مخدوش شده بدست آمد.  مورد بررسی قرار گرف ADMMو  GDوسیله دو روش  
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