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مرکس آماری خًارزمی

تًلید دادٌ در ورم افسار R
دادُ ّا بِ دٍ صَرت قابل تَلید ّستٌد ،کِ بِ شزح سیز هی باشٌد.

 ایجاد دوبالٍ َای مىظم از دادٌ َا
هی خَاّین دًبالِ هٌظن اس اػداد صحیح هثال اػداد  1تا  33را در ًزم افشار  Rتَلید کٌین .بزای ایي هٌظَر باید
یکی اس ػبارت ّای سیز را در ًزم افشار بٌَیسیدً .تیجِ دستَر یک آرایِ با  33ػٌصز است .ػولگز ((  )) :در بیي
ػولگز ّا اٍلَیت دارد.
)(1

>x<-1:30

)(2

>s=1:30

خزٍجی ًزم افشار بِ صَرت تصَیز باال خَاّد بَد.
دستَرات سیز را بٌَیسید ٍ بِ تفاٍت ّایی کِ در جَاب ّا ًوایش دادُ شدُ است دقت کٌید.
>1:10-2
در ایه عبارت ابتدا سری 1تا 10تًلید شدٌ سپس

)>1:(10-2

عدد  2از َمٍ ی اعداد تًلید شدٌ کسر می گردد.

در ایه عبارت ابتدا عدد  2از  10کسر می شًد
سپس سری از  1تا  8تًلید می شًد.

ّواًطَر کِ هشاّدُ هی شَد اػداد تَلید شدُ در سزی با تَجِ بِ تقدم در ػالئن هتفاٍت است.
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)(Seq
تابغ )( seqهی تَاًد دًبالِ ای اس اػداد حقیقی را تَلید کٌد.
)>seq(2,8,0.7
اعداد تًلید شدٌ در ورم افسار

در ایي تابغ ،اٍلیي ػدد شزٍع دًبالِ ،دٍهیي ػدد خاتوِ دًبالِ ٍ سَهیي ػدد هیشاى افشایش در اػداد دًبالِ ٍ
فاصلِ دٍ ػدد هتَالی در دًبالِ را ًشاى هی دّد.
ّوچٌیي هی تَاى ًَشت:
)>seq(from=2,to=9,length=12

در ایي فزهاى ػدد اٍل ػدد شزٍع دًبالِ دٍهیي ػدد ،ػدد اًتْایی سزی ٍ ػدد سَم تؼداد اػدادی است کِ هی
خَاّین بیي ػدد اٍل ٍ دٍم تَلید شَد( .در ایي سزی بیي  2تا  12 ، 9ػدد تَلید شدُ است).

)(c
با تابغ )( cهی تَاى اػداد هَرد ًظز را کٌار ّن قزار داد ٍ بِ صَرت یک دًبالِ در آٍرد .بِ )( cتابغ combine

ًیش هی گَیٌد .در ایي تابغ اػدادی کِ هد ًظز کاربز است قزار دادُ هی شَد ایي اػداد هی تَاًد ّیچ دًبالِ ی
هٌظوی ًباشد ٍ .اػداد بستگی بِ آى ػددّایی بستگی دارد کِ کاربز در ًزم افشار هی ًَیسد.
خريجی ورم افسار

)>c(1,3,4,6,3,75,34

خزٍجی ًزم افشار دقیقا اػدادی است کاربز ٍارد کزدُ است .ایي اػداد هی تَاًد بِ صَرت سزی دًبالِ دار ًَشتِ
شَد ٍ یا ًِ.
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)(rep
تابغ دیگزی تحت ػٌَاى )(ٍ repجَد دارد کِ اٍلیي آرگَهاى آى تابغ تؼزیف شدُ بزای اػداد ًَشتِ شدُ ٍ
آرگَهاى دٍم تؼداد تکزار ػٌاصز آرگَهاى اٍل است .ػبارت سیز را در ًزم افشار بٌَیسید ٍ جَاب ًوایش دادُ شدُ
در با تصَیز سیز هقایسِ کٌید.
تعداد تکرار

تابع تعریف شدٌ

)>rep(1:6,3

خريجی ورم افسار

ّواًطَر کِ هشاّدُ هی شَد دًبالِ سزی 1تا 6سِ با تکزار هی شَد .آرگَهاى دٍم ًیش هی تَاًد بزدار باشد کِ
تؼداد ػٌاصز آى بزابز با تؼداد ػٌاصز بزدار آرگَهاى اٍل است .در ایي حالت ّز ػٌصز بزدار آرگَهاى دٍم ،تؼداد
تکزار ػٌاصز آرگَهاى اٍل را هؼیي هی کٌد .ػبارت تزکیبی کِ تزکیبی اس دٍ تابغ در ًزم افشار است را در ًزم افشار
بٌَیسید.
میسان تکرار َر یک از اعداد در سری

))> rep(1:4,c(4,2,3,1

در ػبارت باال طبق تابغ )( cػدد اٍل  4بار ػدد دٍم  2بار ػدد سَم  3بار ٍ ػدد چْارم  1بار تکزار هی شَد.
ػبارت سیز را در ًزم افشار بٌَیسید.
)>rep(‘statistics’,3

ػبارتی کِ درٍى )) ‘ ‘ (( ًَشتِ شدُ دقیقا بِ تؼداد تکزاری کِ کاربز در ًزم افشار ًَشتِ شدُ است در
خزٍجی ًْایی ًوایش دادُ هی شَد.

 ایجاد دوبالٍ َای تصادفی از دادٌ َا
)rfunc(n,p1,p2,..
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ایي ًَع دًبالِ تَسط تَسیغ ّای آهاری قابل تَلید است .شکل ػوَهی ایي تابغ بِ صَرت )rfunc(n,p1,p2,..
است کِ حزف  rاس ٍاصُ  randomبِ هؼٌای تصادفی اخذ شدُ است .در اى ّا  nتؼداد اػدادی است کِ قزار
است تَلید شَد .حزٍف …  p1,p2,هقادیز پاراهتزّای تابغ را ًشاى هی دّد .یکی اس تَابغ تؼزیف شدُ تایغ
ًزهال است کِ با ًَ normشتِ شدُ است .ػبارت سیز را در ًزم افشار بٌَیسید.
)>rnorm(3
در ایٌجا  3ػدد تصادفی با تَسیغ ًزهال استاًدارد (هیاًگیي
صفز ٍ اًحزاف هؼیار یک) تَلید شدُ است.
در ایي تابغ هی تَاى اس ػبارت ّای هحاسباتی ٍ تَابغ دیگز ّن استفادُ کزد ٍ اػداد را تَلید کزد.هثال در ػبارت
پاییي سِ ػدد با تَسیغ ًزهال استاًدارد تَلید هی شَد ٍ ػبارت با ػدد  2جوغ هی گزدد.

در ّز هزحلِ بزای استفادُ اس گشیٌِ ی  helpاس ػبارت ?? استفادُ کٌید .هاًٌد سیز
>??data
در ػبارت باال در قسوت  helpتوام ػبارت ّایی کِ  dataدارد را در یک صفحِ ی ایٌتزًتی هی دّد.

هٌبغ:
 .1آشٌایی با سباى هحاسبات  ،Rسید سؼید هَسَی ًدٍشٌی ،پاییش 1391
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