
کالس آموزشی

فصل 

آمار و توزیع ها

دکتر عدالت پناه دانشگاه آیندگان  



:برخی از شاخص های آمار توصیفی
>> A=randi([-3 20], 5, 3)
>> max (A)
>>max(A’)
>>max(A(:))
>> [val, ind]=max(A(:))
>> [val, ind]=min(A(:))
>> sum(A)
>>sum(A,2)
>>sum(A(:))
>>mean(A)
>>var(A)
>>median(A)
>>std(A)

max Maximum value of timeseries data

mean Mean value of timeseries data

median Median value of timeseries data

min Minimum value of timeseries data

std Standard deviation of timeseries data

sum Sum of timeseries data

var Variance of timeseries data
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نمایش اطالعات آماری و توزیع ها
:به مثال زیر توجه کنید . استفاده می کنیم randاز تابع [0,1]برای تولید اعداد با توزیع یکنواخت  در بازه 

A=rand(2,3)

:نتیجه 
A =

0.2785 0.9575 0.1576

0.5469 0.9649 0.9706

 (2,3)دستورrand , ستون می سازد که عناصر آن به صورت اعداد تصادفی 3ردیف و 2ماتریسی با
.  انتخاب شده اند( 0,1)در بازه 

تعداد ردیف و , randآنگاه دستور , rand(2)تنها یک عدد بنویسیم, مثال , randاگر درون پرانتز دستور 
.  تعداد ستون ها را برابر آن عدد می گیرد



نمایش اطالعات آماری و توزیع ها
:  به مثال زیر توجه کنید 

A=rand(2)
:نتیجه 

A =

0.9572 0.8003
0.4854 0.1419

. ستون می باشد2ردیف و 2مشاهده می کنید که ماتریس, دارای 



نمایش اطالعات آماری و توزیع ها
: randبا دستور ( 0,1)ایجاد اعداد تصادفی در بازه ای غیر از 

ه  باشند، تنها کافی است که از یک فرمول ساد( 0،1)برای آنکه اعداد تصادفی، در بازه ای غیر از بازه 
ال  را داشته باشیم، آنگاه با فرمول به کار رفته در مث( 0،1)اگر اعداد تصادفی در بازه . استفاده کنیم

:  بسازیم  (a,b)زیر، می توانیم اعداد تصادفی در بازه 
:  بسازیم، می نویسیم ( 8،12)فرض کنید بخواهیم ماتریسی حاوی اعداد تصادفی در بازه مثال

a=8;
b=12;
A=a+(b-a)*rand(2,3)

A =

9.6870 11.1688 10.6230
11.6629 11.8380 8.1428



 البته می توان با استفاده از دستورunifrndاین کار را انجام داد.

>> unifrnd(-3,4,[2,3])

ans =

2.7031   -2.1111    1.4265

3.3405    3.3936   -2.3172

.ندهر چند این تابع دارای این ویژگی نیز هست که بتواند در بازه های مختلف اعداد تصادفی تولید ک

>> unifrnd([1,3],[5,8])



:کد زیر را در نظر بگیرید
clc;
clear;
close all;

xmin = -8;
xmax = +4;

n = 10000;
x = unifrnd(xmin,xmax,[1 n]);
plot(x);



:حال برای مشخص کردن میانگین و انحراف معیار

clc;

clear;

close all;

xmin = -8;

xmax = +4;

n = 10000;

x = unifrnd(xmin,xmax,[1 n]);

xmean=mean(x);

xstd=std(x);

subplot(2,1,1);

plot(x);

hold on;

plot([0 n],xmean*[1 1],'r','LineWidth',2);

plot([0 n],(xmean+xstd)*[1 1],'m:','LineWidth',2);

plot([0 n],(xmean-xstd)*[1 1],'m:','LineWidth',2);

title(['Mean = ' num2str(xmean) ', StD = ' num2str(xstd)]);

subplot(2,1,2);

hist(x,50);



.اعداد تصادفی با توزیع نرمال
اعداد خیلی بزرگ یا خیلی کوچک ) هستند1که با توزیع نرمال همه ی اعداد در اطراف می دهد  a*aماتریس 

:اگر بخواهیم اعداد تصادفی با میانگین و واریانس دلخواه داشته باشیم).ندارد
((M+s^2(randn(x

.میانگین است mهمان واریانس و  s^2که 



:حال کد قبلی را با توزیع نرمال می نویسیم
clc;
clear;
close all;

n = 10000;

x = randn(1,n);

xmean=mean(x);
xstd=std(x);

subplot(2,1,1);
plot(x);
hold on;
plot([0 n],xmean*[1 1],'r','LineWidth',2);
plot([0 n],(xmean+xstd)*[1 1],'m:','LineWidth',2);
plot([0 n],(xmean-xstd)*[1 1],'m:','LineWidth',2);
title(['Mean = ' num2str(xmean) ', StD = ' num2str(xstd)]);

subplot(2,1,2);
histfit(x,50);



:در ادامه کد را با توزیع نرمال به همراه میانگین و  واریانس  دلخواه می نویسیم
clc;
clear;
close all;

mu=2;
sigma=3;

n = 100000;

x = mu+sigma*randn(1,n);

xmean=mean(x);
xstd=std(x);

subplot(2,1,1);
plot(x);
hold on;
plot([0 n],xmean*[1 1],'r','LineWidth',2);
plot([0 n],(xmean+xstd)*[1 1],'m:','LineWidth',2);
plot([0 n],(xmean-xstd)*[1 1],'m:','LineWidth',2);
title(['Mean = ' num2str(xmean) ', StD = ' num2str(xstd)]);

subplot(2,1,2);
histfit(x,50);



:توزیع نرمال چند متغیره



:یک کد ساده از آن
clc;

clear;

close all;

mu = [1 2];

SIGMA = [3   0.5

0.5 1  ];

n = 10000;

x = mvnrnd(mu,SIGMA,n);

plot(x(:,1),x(:,2),'.');

axis equal;



:برخی نمودارها

>> f=[3 5 12  9 7 1 1 10 8]

>>bar(f)

>>pie (f)

>>pie3(f)

>>pie (f, [0 0 0 0 0 0 0 0 0])

>>pie (f, [0 0 1 0 0 0 0 0 0])

>>pie (f, [0 0 1 0 0 1 1 0 0])

>>pie3 (f, [0 0 1 0 0 1 1 0 0])



قضیه حد مرکزی

• clc

• clear 

• close all

• a=[2 3 5 7 9 22 43 66 4 3];

• b=[ 23 781 0 2 3 8 56 23 42 14 12 23 46 75];

• c=conv(a,b);

• figure

• plot(c)

• for i=1:15

• c=conv(c,a);

• figure

• plot(c)

• end




















