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مقدمه:
در فبیل "هبتزیس ٍ حل هعبدلِ" کِ در صفحِی آهَسش ًزمافشار  Rسبیت تحلیل آهبری خَارسهی ثبرگذاری
ضذُ است ثِ تعذادی اس رٍاثط ٍ فعبلیتّبیی کِ در ًزمافشار  Rثزای هبتزیسّب فزاّن ضذُ ثَد پزداختین .در ایي
فبیل ثِ تعذادی دیگز اس فزاهیي هزثَط ثِ هبتزیسّب در ًزمافشار  Rهیپزداسین .ثزای دستزسی ثِ فبیل اضبرُ ضذُ
ایٌجب را کلیک کٌیذ.
هطبلجی کِ در ایي فبیل ثیبى ضذُ است عجبرتٌذاس:

خَاظ هبتزیسّب
جذٍل دستَرات
هبتزیس هثلثی

خواص ماتریسها
ثُعذ یک هبتزیس :ثُعذ یک هبتزیس تعذاد سطزّب ٍ ستَىّبی آى هبتزیس است.
دتزهیٌبى هبتزیس :دتزهیٌبى ثزای هبتزیسّبی هزثع هحبسجِ هیضَد .دتزهیٌبى ثزای هبتزیس  2*2هبًٌذ پبییي
ثِ صَرت ( )ad-bcاست ٍلی ثزای هبتزیسّبی ثشرگتز دتزهیٌبى پیچیذُتز است.
]

[

اهب اگز هزتجِی هبتزیس ثشرگتز اس یک ثبضذ ( )n>1دتزهیٌبى را ثِ یکی اس رٍشّبی سیز هیتَاى هحبسجِ کزد.
]
.1
.2
.3
.4

[=An×n

ثسط الپالس
رٍش گبٍس ثزای هحبسجِی دتزهیٌبى
رٍش تحَیل ثزای هحبسجِی دتزهیٌبى هبتزیس
رٍش سبرٍس
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تزاًْبدُ هبتزیسّ :زگبُ سطز ٍ ستَى هبتزیسی جبثِجب ضَد هبتزیس تزاًْبدُ تَلیذ ضذُ است.
هعکَس هبتزیس :هعکَس هبتزیس  Aثب ًوبد ً A-1وبیص دادُ هیضَد فزهَل ریبضی آى ثِ صَرت سیز است.
هبتزیس هعکَس ثزای حل  nهعبدالت  nهجَْل کبرثزد دارد.

ثزای آهَسش حل هعبدلِ هیتَاًیذ ثِ فبیل"هبتزیس ٍ حل هعبدلِ" کِ در صفحِی آهَسش ًزمافشار  Rسبیت
تحلیل آهبری خَارسهی ثبرگذاری ضذُ است هزاجعِ ًوبییذ.
{حبصل ضزة هبتزیس هعکَس ٍ هبتزیس اصلی هبتزیس ّوبًی هیضَد .هبتزیسی درایِّبی قطز اصلی ثزاثز ّ 1ستٌذٍ .
هبثقی صفز .الجتِ در ًزمافشار هوکي است داریِّبی غیز اس قطز اصلی ثب تقزیجی در حذٍد  11-14ثبضٌذ.کِ ثِ علت ًشدیکی
سیبد ثِ صفز در عول صفز در ًظز گزفتِ هیضَد}.

صَرت یکتبی تجشیِی یک هبتزیس :صَرت یکتبی تجشیِی یک هبتزیس هزثعی  Aضبهل سِ هبتزیس هزثعی U
 V ٍ D ,است .هبتزیس Dیک هبتزیس قطزی است ٍ راثطِی هیبى ایي هبتزیسّب ثِ صَرت سیز است.

 .صَرت
ٍ
هبتزیسّبی  U , Vرا هبتزیسّبی هتعبهذ هیًبهٌذ .ثِ ایي هعٌب کِ
یکتبی یک هبتزیس اغلت ثزای ثِ دست آٍردى جَاة دقیق دستگبُ هعبدالت خطی است .عٌبصز هقبدیز Dرا
هقبدیز یکتبی هبتزیس  Aهیًبهٌذ.
تجشیِ چَلسکی در یک هبتزیس هعیي هثجت :اگز هبتزیس  Aهعیي هثجت ثبضذ ،دارای ریطِ دٍم است .در ٍاقع
هعوَال چٌذ هبتزیس ٍ Bجَد دارد ثِ طَری کِ  . B2=Aتجشیِ ی چَلسکی ًیش هطبثِ ّویي است ،اهب ایذُی
اصلی ایي تجشیِ ،یبفتي یک هبتزیس ثبالهثلثی  Uاست کِ .UTU=A
عذد ضزط یک هبتزیس :عذد ضزط ًسجت ثشرگتزیي هقذار یکتبی غیز صفز ثِ کَچکتزیي آى است .ایي عذد ثِ هب
کوک هیکٌذ تب ثفْوین کِ هحبسجِی عذدی هب تب چِ حذ هطوئي ٍ درست یب غلط استّ .زچِ هقذار ضزط
ثشرگتز ثبضذٍ ،یژگیّبی عذدی آى ضعیفتز است(.هثال اگز هقذار ثشرگ ثبضذ هعکَس هبتزیس سیبد دقیق
ًیست).
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در جذٍل رٍثزٍ دستَرات هزثَط ثِ خَاظ هبتزیس ثِ صَرت خالصِ ثیبى ضذُ است.

1رٍش

 A ، LUرا ثِ عٌَاى ضزة دٍ هبتزیس  Uٍ Lدر

ًظز هیگیزد .هبتزیس  Lپبییي هثلثی ثب هقبدیز  1رٍی قطز
اصلی ٍ هبتزیس  Uهبتزیس ثبال هثلثی.
2

دستور

نماد نرم افسار

ثعذ هبتزیس

)dim(x

دتزهیٌبى هبتزیس

)det(x

ًوبیص عٌبصز قطز اصلی

)diag(x

جوع عٌبصز قطز اصلی

))trace(function(x
)(t

تزاًْبدُ
1

)solve(x

هعکَس ٍاریبًس اس رٍش LU

ثزای عجبرتّبیی ّوچَى  xyt ٍ xtyحتوب ثِ تعذاد سطز ٍ

هعکَس ٍاریبًس اس رٍش qr

)qr.solve(x

ضزة خبرجی هبتزیس

)Outer(x,y

ضزة دٍ هبتزیس

%*%
%o%

ستَى هبتزیسّب دقت ًوبییذ

2 t

)crossprod(x,y

2

)tcrossprod(x,y

هحبسجِ x y
هحبسجِ xyt

هقذار ٍیژُ ٍ ثزدار ٍیژُ

)eigen(x

صَرت یکتبی تجشیِ هبتزیس

)svd(x

رٍش تجشیِ qr

)qr(x

تجشیِی چَلسکی در یک هبتزیس هعیي هثجت

)chol(x

عذد ضزط یک هبتزیس

)Kappa(x

ضزة کزًٍیکز دٍ هبتزیس

)Kronecker(x,y

) :crossprod(x,yایي عجبرت اثتذا هبتزیس  xرا تزاًْبدُ کزدُ ٍ سپس در  yضزة هیکٌذ .عجبرت ثذست
آهذُ ثب  t(y)%*%xثزاثز است اهب ارجحیت ثب ) crossprod(x,yاست .چزا کِ در ایي حبلت حبفظِی کوتزی
اس ًزمافشار اضغبل هیضَد.

مثال :هبتزیس سیز را در ًزم افشار تعزیف کزدُ ٍ فزاهیي هزثَط ثِ خَاظ ثیبى ضذُ در جذٍل را اعوبل ًوبییذ.
]

[=A

ثزای ٍرٍد دادُّب در ًزمافشار  Rثِ صَرت سیز عول ًوبییذ.
جوالت ًوبیص دادُ ضذُ در خزٍجی را عیٌب در ًزمافشار تبیپ ًوبییذ.
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خزٍجی ًزمافشار

چٌبًچِ هزاحل تبیپ دستَرات ٍ ٍرٍد دادُّب
ثِ درستی اًجبم ضَد خزٍجیّب ضجیِ ثِ
تصَیز رٍثزٍ خَاّذ

ثَد.

تفسیز خزٍجی ثزدار ٍ هقبدیز ٍیژُ:
ً x1وبیبًگز اٍلیي ستَى خزٍجی در ثزدار ٍیژُ

مقدار ویژه

ثزدار ٍیژُ

است( .کبدر آثی) در ًتیجِ ثب تَجِ ثِ اٍلیي عذد
هزثَط ثِ هقذار ٍیژُ (کبدر سجش) هعبدلِی سیز ثز
قزار است.

خزٍجی هزثَط ثِ صَرت یکتبی تجشیِ یک
هبتزیس

در خزٍجی ّز یک اس هبتزیسّبی v ٍ d ,u
هحبسجِ ضذُ است.
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ماتریس مثلثی
هبتزیس ثبالهثلثی :هبتزیس کِ عٌبصز پبییي قطز اصلی آى صفز ثبضذ .چٌبًچِ درایِّبی رٍی قطز اصلی ًیش صفز
ثبضذ هبتزیس اکیذاً ثبالهثلثی ًبهیذُ هیضَد.
هبتزیس پبییيهثلثی :هبتزیس کِ عٌبصز ثبالی قطز اصلی آى صفز ثبضذ .چٌبًچِ درایِّبی رٍی قطز اصلی ًیش
صفز ثبضذ هبتزیس اکیذاً پبییيهثلثی ًبهیذُ هیضَد.
ثزای تَلیذ هبتزیسّبی پبییي هثلثی ٍ ثبال هثلثی اس فزهبىّبی )(lower.tri
ٍ )( upper.triاستفبدُ هیکٌین.
هبتزیس  aدر تصَیز رٍثزٍ تعزیف ضذُ است .ثب ًَضتي دستَر هبتزیس ثبال
هثلثی ایجبد هیضَد.
اهب چٌبًچِ ثخَاّیذ هبتزیس را تطکیل دّیذ ثذیي صَرت عول ًوبییذ.
اثتذا اسوی ثزای هبتزیس جذیذ اًتخبة کٌیذ( .در ایٌجب  )anewثب
ًَضتي عجبرت  anew[upper.tri(a,diag=TRUE)]<-0توبم
عٌبصز اصلی در قطز اصلی ٍ درایِّبی ثبالی قطز اصلی ثزاثز ثب صفز
هیضَد .یب ایي رًٍذ یک هبتزیس پبییي هثلثی ثذست هیآیذ .چٌبًچِ
عجبرت ًَ diag=TRUEضتِ ًطَد درایِّبی قطز اصلی صفز ًویضَد.
ّوبى طَر کِ در تصَیز هطبّذُ هیکٌیذ توبهی درایِّبی ثبالی قطز
اصلی ٍ خَد قطز اصلی در  anewثزاثز صفز ضذُ است ٍ .درایِ ّبی ثبالی قطز اصلی در  bnewثزاثز صفز
است.
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خزٍجی هزثَط ثِ دستَر outer
ثزای دستَر  outerچٌبًچِ ثِ جبی عالهت " "/اس ّز یک اس دیگز عولگز ّب
استفبدُ کٌین ًتیجِ هتٌبست ثب آى عولگز تغییز هی کٌذ.

توبم درایِّبی هبتزیس  zثز درایِی
( )1،1اس هبتزیس  xتقیسن هیضًَذ.

توبم درایِّبی هبتزیس  zثز درایِی
( )2،1اس هبتزیس  xتقیسن هیضًَذ.

منبع:
هجبًی ثزًبهِ ًَیسی آهبری ثب  ،Rتبلیف جبى ثزاٍى ٍ داًکي هزداک،تزجوِ :دکتز هٌَچْز ثبثبًژاد ٍ هجیيهلکطبُ ،اًتطبرات داًطگبُ گلستبى1333 ،
A Tiny Handbook of R, Mike Allerhand, Springer, 2011-
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