
Parallel Factor Analysis (PARAFAC) 

 آناليز فاكتورهاي موازي

 از حاصل شيميايي سازي اطالعاتبهينه منظور به آمار و رياضيات از كه است شيمي علم از ايشاخه كمومتريكس

 ديدگاه از. دآور بدست ها داده از را اطالعات شيميايي بيشترين تا كندمي استفاده شده انجام هاي گيرياندازه

 مرتبه صفر هايداده داده، نوع ترينساده .دنشومي بنديطبقه آمده بدست بعد براساس اغلب هاداده ،كسكمومتري

 اشاره متر pHيك  از شده آوريجمع هايداده به توانمي مثال عنوان به .دهد كه فقط يك اسكالر به ما مي هستند

 .دنك مي بردارتوليد يك  ،يك محلول در يك گستره از طول موجهاي جذب  همانند شدتاي مرتبه اول هداده .كرد
در يك گستره از طول موج نشري و يك  ،هاي شدت فلوئورسانس يك محلول مثل دادهنيز  هاي مرتبه دوم داده

هاي مرتبه دوم  به داده را ها نمونهمثل  ديگر بعداگر يك . كند توليد يك ماتريس ميگستره از طول موج برانگيختگي 
اي مرتبه سوم با هداده .نمايد مي هااز داده آيد كه توليد يك مكعبهاي مرتبه سوم به دست مياضافه كنيم داده

 براي بعدي چند روش يك PARAFAC .شوند تجزيه مي PARAFACمانند روش  THREE-WAYهاي روش
 را هاهداد بعدي سه پارافك مدل .باشدمي باالتر درجات بعدي به دو PCAاز  تعميمي واقع در كه هاستداده تجزيه

 در -داريم PCAدر  هك-لودينگ  بردار يك و اسكوربردار  يك جاي به يعني كندمي تجزيه بعدي سه ياجزا به
  .داريم) لودينگ بردار سه و يا( لودينگ بردار دو و اسكور بردار يك اينجا

 كمترين ها روشالگوريتم اين از يكي. است شده ارائه بعدي سه اطالعات تفكيك براي متفاوتي هايالگوريتم

 و بوده قديمي ALSاساس  .شودمي پارافك استفاده در هاالگوريتم ساير از بيش كه باشديم (ALS)تناوبي  مربعات
 پارامترها از ريهر س. است شده گذاريپايه سريچندين  به پارامترها تقسيم اساس بر كه گرددمي بر 1933 سال به

. شوديم زده تخمين )LEAST SQUARE( مربعات كمترين روش به باقيمانده پارامترهاي روي بر شرط اعمال با
 هاداده روي بر مدل فيت در يا و پارامترها مقدار در تغييري كه جايي تا شودمي تكرار مرتبا تخمين پارامترها

ها روش  كه مهمترين آن دارد وجود پارافك در اصلي اجزاي تعداد تخمين براي روش چند. نشود مشاهده
 كه يك باشد استوار مي TUCKER3اين روش بر پايه مدل  .باشد مي CORCONDIAهسته  يكنواختي تشخيص

 ديگري آرايه هاي لودينگ،ماتريس بر عالوه آن در كه است بعدي چند هاي آرايه براي ديگري سازي مدل روش
 هسته ماتريس, ماتريس اين كه. )RkR, fRjR, fRiRfابعاد  با(شود مي محاسبه است Xماتريس  بزرگي به ابعادي داراي كه نيز
يك  هسته ماتريس آن در كه ،باشدمي TUCKER3مدل  از محدودتري نسخه پارافك مدل .شودمي ناميده) مركزي(

  .باشد مي 0 عناصر ساير و 1قطري  عناصر با دياگونال ماتريس
ها يكسان نباشد يعني نتوان يك مكعب منتظم توليد كرد در اين صورت به هاي دادهچنانچه كه يكي از ابعاد ماتريس

توان به  ها ميبه عنوان يك مورد از اين گونه داده .شود استفاده مي PARAFAC2از روش  PARAFACجاي روش 
تغيير ها يط ستون يا نمونهدر اين روش بعد زمان بازداري به علت تغيير در شرا. اشاره كرد HPLC-DADروش 

 .ها را تجزيه كردداده PARAFACپس ابتدا بايد آن را به يك مكعب منتظم تبديل كرد و سپس طبق روش  ،كند مي


