
  BPنوشتن برنامه روش : تكليف كامپيوتري

  

بردار  sبردار معلوم و  m>n( ،bو (است  nmماتريس يك  Aيك دستگاه معادالت فرومعين باشد كه در آن  As=bفرض كنيد 
كمتر است، دستگاه در حالت كلي بينهايت جواب دارد، ولي ما به دنبال ) m(از تعداد مجهوالت ) n(چون تعداد معادالت . مجهول است

  :زير هستيم به عبارتي به دنبال حل مسأله). ترين جواب تنك(جوابي هستيم كه حداكثر تعداد صفر را داشته باشد 

bAss tosubjectMinimizeP
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كه در رابطه باال 
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s ) نرم صفر بردارs ( به معني تعداد عناصر غير صفر بردارs است.  

يعني نرم صفر را با نرم يك (زير را حل كند  P1باال، مسأله  P0آن است كه به جاي مسأله  Basis Pursuit (BP)ايده روش 
  ):جايگزين كند
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||s »بردار» نرم يك s تحت شرايطي، جواب مسأله و در درس ديديم  استP1  با جواب مسألهP0  يكسان

  .شود مي

 يك مسأله بهرا  P1مسأله  شده در درس ابتدا طبق روش گفته يعني. ويسيدرا بن BPشما بايد برنامه روش  تكليفدر اين 
Linear Programming (LP)  الزم نيست برنامه . كنيدتبديلLP  را هم خودتان بنويسيد، فانكشنMATLAB  آن وجود دارد به نام

linprog  كه هم روشSimplex  و همInterior point ياد شما تنها ). فرستيد بسته به پارامترهايي كه به آن مي(شود  امل ميرا ش
 Interior Pointيا  Simplexكنيد كه از و چطور آن را مجبور (استفاده كنيد  MATLABدر  linprogبگيريد كه چطور از تابع 

  ).استفاده كند

  :ايد، تابعي به فرم زير خواهد بود در نهايت تابعي كه شما نوشته

s_estim = BP(A,b) 

اگر . دهد به دست مي As=bترين جواب دستگاه  تنكتخميني از  BPگيرد و با استفاده از روش  را مي bو بردار  Aيعني اين تابع ماتريس 
مثال اينكه به طور داخلي از (تا بتوانيد چيزهاي ديگري را نيز كنترل كنيد  هاي ديگري نيز به تابع اضافه كنيد، توانيد آرگومان خواستيد، مي
Simplex  ياInterior Point استفاده كند.(  

سپس يك ماتريس ). چطور؟(توليد كنيد  sادفي ، يك بردار اسپارس تصMATLABبراي آزمايش تابع فوق در محيط : تست تابع
). s_estim(بدهد  sرا به تابع فوق بدهيد تا تخميني از  bو  Aبعد  .محاسبه كنيد b=Asرا از رابطه  bنيز توليد كنيد و بعد  A تصادفي

روي يك گراف  stemبا دستور  توانيد هر دو را براي مقايسه تقريبي مي. به هم شبيه هستند s_estimو  sسپس مقايسه كنيد كه چقدر 
  :شود استفاده كنيد توانيد از نسبت سيگنال به نويز، كه با رابطه زير تعريف مي تر مي رسم كنيد، و براي مقايسه دقيق
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باعث (شود  اضافه مي sي كه به يكي نويز: دو نوع نويز داريم. هاي خودتان بررسي كنيد سازي توانيد اثر نويز را نيز در شبيه همچنين مي
و ديگري نويزي ) )چطور؟( ارزي نرم صفر و يك به هم بريزد ، و در نتيجه نظريه همدقيقاً صفر نباشند sبردار » صفر«شود كه عناصر  مي

. نباشدبه صورت دقيق برقرار  b=Asشود كه تساوي  كه باعث مي) بردار نويز است vكه در آن  b=As+v(شود  اضافه مي bكه به 
 .چقدر نسبت به اين دو نوع نويز مقاومت دارد يا ندارد BPسازي ببينيد  توانيد با شبيه مي


