
  



 

 Motivasyon 

 Matrislerde Satır İşlemleri 

 Eşelon Matris ve Uygulaması 

 Satırca İndirgenmiş Eşelon Matris ve Uygulaması 

 Matris Tersi ve Uygulaması 

 Gauss Jordan Yöntemi ve Uygulaması 

 Performans Ölçümü 
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 Bu çalışmada, matrisler üzerinde en çok gerçekleştirilen 

işlemlerden olan; matris tersi, matrisin Eşelon biçimi ve matrisin 

satırca indirgenmiş biçimleri (Denklem Çözümleri için Gauss 

Jordan Yöntemi) görsel bir modül üzerinde uygulanmıştır. 

 Uygulama programlama dili olarak yaygın kullanılan ve 

kullanıcının ihtiyaç duyabileceği bileşenlerin birçoğunu sağlayan 

MS Visual C# kullanılmıştır.  

 Sonrasında bu görsel modül iki farklı bilgisayar donanımı 

üzerinde test edilerek performans ölçülmüştür.  

 Bu programın özgün bir çalışma örneği olarak ortaya çıkartılması 

amaçlanmıştır. 
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 3 Temel işlemden bahsedebiliriz. 

 

 İki satırın yer değiştirmesi. 

 Bir satırın sıfır olmayan bir sayı ile çarpılması. 

 Bir sayı ile çarpılan satırın diğeriyle toplanması. 
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 Bir satırın elemanlarının  tümünün sıfır olması 

    yada  

 1 olan elemanın solundakilerin sıfır olması durumudur.  

     (Sağındakiler olmayabilir) 

 Her satırın soldan itibaren sıfırdan farklı ilk girdisi 1’dir. 

 

 Bu şekilde satırlar üzerinde yapılan matematiksel işlemlerle 

bir matrisin Eşelon biçimi elde edilir. 
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 Aşağıdaki A matrisi için Eşelon biçimini elde ederken 

gerçekleştirilen işlem aşamalarını inceleyelim. 

 

-2S1+S2->S2  1/3 S2->S2 

 -5S2+S3->S3  1/14 S3->S3 
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 3 x 3  Matris 

 7 x 7  Matris 
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 İndirgenmiş Matris Durumları; 

 Matrisinin satırca indirgenmiş durumunu elde ederken Eşelon biçim 

durumundan devam edilir. Ayrıca ek olarak; 

 Tüm girdileri sıfır olan tüm satırlar, sıfırdan farklı girdisi bulunan 

satırlardan sonra gelmelidir. 

 Bir satırın sıfırdan farklı ilk girdisinin bulunduğu sütun, kendisinden 

önceki satırın sıfırdan farklı ilk girdisinin bulunduğu sütunun sağındadır. 

 

 En önemlisi bir satırın sıfırdan farklı ilk girdisinin bulunduğu sütundaki 

diğer girdilerin hepsi sıfırdır. 

 

 2S3+S2->S2  -2S2+S1->S1 8 



 

 

 

 

 

 

 
 3 x 3  Matris 

 10  x  10 Matris 
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 Bir A matrisinin verildiği düşünüldüğünde birim matrise eşit 

olan A * A-1 = A-1 * A=1 bağıntısını gerçekleyen bir A-1 matrisinin 

olup olmadığı irdelendiğinde böyle bir matris varsa bu matrise A 

matrisinin inversi (tersi) denir.  

 Bu bağıntının gerçekleşmesi için matrisin kare matris olması 

gerekmektedir.  

 Ancak böyle bir durumda A * A-1 ya da A-1 * A çarpımları  I 

(birim) matrisine eşit olmaktadır. 
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 5  x  5 Matris  3  x  3 Matris 
11 



 Bir denklem sistemi, matrisinin indirgenmiş biçimine karşılık 

gelen denklem sistemine denktir, yani o sistemle aynı çözüm 

kümesine sahiptir.  

 İlk olarak doğrusal denklem sistemi matris biçiminde gösterilir.  

 Sonra denklemin matrisi indirgenmiş biçime dönüştürülür.  

 Son olarak indirgenmiş biçime karşılık gelen doğrusal denklem 

sistemi yazılarak sistemin çözüm kümesi oradan belirlenir.  

 Denklem sistemlerini bu yolla çözmeye Gauss-Jordan Yok Etme 

Yöntemi denir. 
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                   2 X1 + X2   =8 

                     X1 + 3X2  =9     

                     Denklem sisteminin çözüm  kümesi şu şekilde bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          X1  = 3 

                                                                 X2  = 2 

                                                                               Çözüm Kümesi   Ç={(3,2)} 
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 Bu çalışmada ayrıca çok iş yükü gerektiren matrislerin 

Eşelon biçimlerinin ve matris tersi işlemlerinin farklı 

donanıma sahip bir masaüstü ve bir dizüstü bilgisayar 

üzerinde çalıştırılarak performans kıyaslaması yapılmıştır. 
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 İki bilgisayardan elde edilen performans değerlerinin, daha yüksek 
donanımsal özelliğe sahip dizüstü bilgisayarda çok daha fazla olması 
beklenmekteyken daha az bir performans farkı ortaya çıkmıştır. 

 

 Bu durumun nedeni olarak; 

 

 Dizüstü bilgisayarın CPU’sunun %13 ortalamayla çalışması ve 8 
çekirdeğe (Core) sahip olmasına rağmen iş parçaları için 4 çekirdeğin 
kullanılması. 

 

 Masaüstü bilgisayarın bu iş için %33 ortalamayla ve 3 çekirdekle 
çalışması.  

 

 Performans değerlerinin bu biçimde oluşmasına neden olduğu 
düşünülebilir. 
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 Bu çalışmada matrisler üzerinde en temel işlemler olan matris 

tersi, Eşelon matris biçimi ve en önemlisi olan ve lineer denklem 

sistemlerinin çözümünde de kullanılan satırca indirgenmiş Eşelon 

matris biçimi işlemleri açıklanmıştır.  

 

 Ayrıca Visual C# programlama dili kullanılarak geliştirilen görsel 

bir yazılım ara yüzü üzerinde, matris işlemlerinin uygulanması 

anlatılmıştır. 

 

 Geliştirilen yazılımın kolay ve anlaşılır olması, hatalı değer 

düzeltmenin doğrudan yapılabilmesinden  dolayı kullanışlı 

olabileceğini  düşünülmektedir. 
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