( نرم افزار )R

تدوین :مرکس آماری خوارزمی
***
www.kharazmi-statistics.ir
مرکس آماری خوارزمی

فراخوانی داده های پیش فرض در نرم افسار r
ًرم افسار  rعالٍُ بر تَاًایی هستقین دادُ ّا قادر بِ فراخَاًی از قالب ّای هختلفی است .در زباى  Rتعذادی
دادُ آهادُ بار یاستفادُ در هثال ّا قرار دادُ شذُ است کِ در ایي ًَشتار ًیس از آى استفادُ هی شَد .کاربراى هی
تَاًٌذ فْرست کاهل اى ّا را با استفادُ از دستَر زیر در  Rبیایٌذ.
)(>data

پس از تایپ دستَر هَرد ًظ توام دادُ ّایی کِ ًر م افسار بِ صَرت پیش فرض قرار دادُ شذُ است در پٌجرُ
ای بِ ًام ً R data setsوایش دادُ هی شَد.

برای فراخَاًی ّر یک از دادُ ّا هی تَاى از ّر یک از دستَرات زیر استفادُ کرد.
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پس از جولِ ی اٍل دادُ ای رٍ برٍ صفحِ ی ًرم افسار ظاّر ًوی ٍشذ ٍ دادُ ّا در هحاسبات ًرم افسار در ًظر
گرفتِ هی ٍشذ ٍلی بعذ از ًَشتي جولِ ی دٍم دادُ ّای رخیرُ شذُ در ًرم افسار بر رٍی صفحِ ًوایش دادُ
هی شَد .هاًٌذ تصاٍیر پاییي.
تصاٍیر رٍبرٍ دٍ ًوًَِ از دادُ ّایی است کِ پیش فر ض ًرم
افسار قرار دادُ شذُ است ٍ با ًَشتي عیي عبارت (بایذ بِ
کَچک ٍ یا بسرگ بَدى حرٍف دقت کرد) دادُ ّای رخیرُ
شذُ ًوایش دادُ هی شَد ٍ .هی تَاى هحاسبات را اًجام داد.

نمایش قسمتی از داده در نرم افسار R
گاُ دادُ ّای هَرد استفادُ بسیار زیاد است ٍ ًیاز بِ ًوایش ّوِ ی آًْا بر رٍی صفحِ ًیست .در ایي حال
برای کَتاُ کردى ًوایش دادُ ّا از فراهیي )( tail() ٍ headاستفادُ هی کٌین.
برای ًشاى دادُ سطرّای اٍلیِ( 6سطر اٍل) از تابع )( headاستفادُ هی شَد .بِ صَرت زیر عول کٌذ.
هی خَاّین هحاسبات را بر رٍی دادُ  CO2اًجام دّین  .هی خَاّین فقط  6سطر اٍل ًوایش دادُ
شَد.
)>data(CO2

)<head(CO2

ّواًطَر کِ هی بیٌیذ تٌْا  6دادُ ی اٍل ًوایش دادُ هی شَد.
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برای ًشاى دادُ سطرّای اًتْایی( 6سطر آخر) از تابع )( tailاستفادُ هی شَد .بِ صَرت زیر عول کٌذ.
هی خَاّین هحاسبات را بر رٍی دادُ  DNaseاًجام دّین  .هی خَاّین فقط  6سطر اٍل ًوایش دادُ
شَد.
)>data(CO2

)<head(CO2

ّواًطَر کِ هی بیٌیذ تٌْا  6دادُ ی اًتْا ًوایش دادُ هی شَد.

هٌبع:
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